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Onsdag d. 13.09.11 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus, mødelokale 1 

 

 

 

 

Der er til mødet følgende foreløbige dagsorden:  

 

01 Formalia (10 min.) 

 

02 Sager til behandling:  

 

 02.01 Trimesterstruktur (Bilag 1) (40 min.) 

  02.01.01 Oplæg ved trimesterarbejdsgruppen under Scitech-rådet  

  02.01.02 Diskussion af fordele og ulemper ved forskellige uddannelsesstrukturer. 

  02.01.03 Oprettelse af arbejdsgruppe vedr. uddannelsesstrukturer. 

    

 02.02 Diskussion af længden af valgperioden i universitetsbestyrelsen (Bilag 2)(15 min.) 

 

(Pause 10 min.) 

 

 02.03 Valg til Universitetsbestyrelsen – valgår 2012 (Bilag 3 og 4) (30 min.) 

  02.03.01 Valg af liste- og valgforbund 

  02.03.02 Valg af spidskandidater 

 

 02.04 Nedsættelse valgkampsgruppe (Bilag 5) (10 min.) 

 

 02.05 Nedsættelse ny studiemiljø-task-force (Bilag 6) (10 min.) 

 

03 Meddelelser (30 min.) 

 

 03.01 Styrelsen  

 

 03.02 Fagrådsrunde  

 

 03.03 Andre 

  

 03.04 Kalender 

 

04 Eventuelt (5 min.) 

 

05 Mødeevaluering – udenfor referat (5 min.) 

 
 

 
Med venlig hilsen 

Thea P. Frederiksen, Formand 
På vegne af Dirigentinstitutionen 

 



Trimesterarbejdsgruppen
Bilag til Fællesr̊adsmødet

13. september 2011

Trimesterarbejdsgruppen er en arbejdsgruppe under Scitech-r̊adet. Vi blev
nedsat d. 9. maj og har holdt 11 møder hen over sommeren, hvor vi har undersøgt
fordele og ulemper ved en eventuel overgang til trimesterordningen.

Vores forslag til en ny studiestruktur p̊a AU benytter tre undervisnings- og
eksamensperioder p̊a et undervisnings̊ar.

Vi ønsker ikke at ændre den samlede mængde timer, der årligt bruges p̊a
eksamen og undervisning i de enkelte kurser, men i stedet at ændre længden og
placeringen af de enkelte perioder.

Motivationen kommer fra rapporten Fremtidens AU samt Studiemiljørapporten,
begge udgivet i 2011. Derudover har vi tidligere i MFSR og p̊a NAT disku-
teret problemerne ved b̊ade at bruge kvarter- og semesterordningen p̊a AU’s
forskellige fakulteter.

Vores arbejde har vist, at det ikke er fordelagtigt for Health at skifte
studiestruktur, da medicinuddannelsen har et ret fastl̊ast uddannelsesforløb i
samarbejde med klinikker og hospitaler. Det er heller ikke lige s̊a interessant
for Health at skifte til trimesterordningen, da det ikke er muligt p̊a medicin at
tage suppleringsfag/tilvalg.

Vores oplæg vil g̊a i detaljer med motivationen for at indføre trimesterord-
ningen og et forslag til, hvordan undervisningskalenderen kan se ud.

Form̊alet med oplægget p̊a Fællesr̊adsmødet er at introducere trimesterord-
ningen over for Fællesr̊adet og skabe en debat. Vi h̊aber p̊a at f̊a konstruktive
tilbagemeldinger og opbakning, der kan give grundlag for et videre arbejde i en
arbejdsgruppe under Fællesr̊adet.

1



Bilag 2

Resultat af valget 2008 Resultat af Valget 2009

Spidskandidat lister Spidskandidat lister

ASB Studenterforum 60 ASB Studenterforum 138

Statsrådet 102 Statsrådet 151

SR på idehistorie 28 HUMrådet 186

SR på psykologi 123 Spidskandidater 1010

Spidskandidater 1488 1485

Andre lister Andre lister

BFU 146 BFU 175

DSR på DPU 11 DSR på DPU 0

Fagråd for rel. Og arabisk 77 Fagråd for rel. Og arabisk 98

historie 73 Stud på hum (Nobel) 86

Stud på hum (Nobel) 188 SR på samfundsvidenskab 165

SR på samfundsvidenskab 181 SUN 1 96

SUN 1 202 SUN 1 55

SUN 1 74 MFSR 212

Mat/fys geo, id 261 Mol bio og kemi 104

Mol bio og kemi 115 Alternative Jurister 0

Alternative Jurister 107 Moderate Jurister 0

Moderate Jurister 104 SR på Moesgaard etc 100

I alt 3340 I alt 2576

Lister ialt



Resultat af Valget 2010 Oplæg til valg 2011

Spidskandidat lister Spidskandidat lister

ASB Studenterforum 1145 Statsrådet

Statsrådet 184 HUMrådet

HUMrådet 191 Oeconrådet

Spidskandidater 956 Spidskandidater

Spidskandidater ialt 

Andre lister

BFU+Geologi 176 Andre lister

DSR på DPU 87 DPU:

Fagråd for religion 117 DSR på DPU

Stud på hum (Nobel) 27 Teologi:

SUN 1 186 Fagrådt for religion

Oeconlisten 282 Humaniora:

MFSR 1 266 SR i Nobel

MFSR 2 186 Samfundsvidenskabeligt:

Alternative Jurister 83 Alternative Jurister

Moderate Jurister 151 Moderate Jurister

Psykologi 125 Psykologi

Historisk fagudvalg 173 ASB:

IMV &æstetik 69 ASB Studenterforum

Jordbrug 43 NAT:

SR på IFI 32 MFSR

BFU

Sundhedsvidenskabeligt:

I alt 4479 SUN

Andre lister ialt 

Lister ialt
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Bilag 4 – Valg af Spidskandidater 
 

Benjamin: Opstilling til spidskandidat for Studenterrådet til Aarhus Universitetsbestyrelse 

Jeg hedder Benjamin Bilde Boelsmand, er 23 år gammel og stiller hermed op til spidskandidat for 

Studenterrådet ved valg til Aarhus Universitets bestyrelse. På universitet er jeg netop startet på en kandidat 

i historie, på linjen International and Global History. Jeg har tidligere læst en bachelor i litteraturhistorie 

med en selvkonstrueret supplering (ITT) i hovedsageligt forvaltning. 

 

Mine elev- og studenterpolitiske erfaringer strækker sig tilbage til folkeskolen og gymnasiet, hvor jeg begge 

steder var elevrådsformand. På Aarhus Universitet har jeg været medlem af Studenterrådets styrelse fra 

september 2009 til marts 2011. I det sidste år af den tid var jeg næstformand under Thea. I Studenterrådet 

havde jeg mange forskellige ansvarsområder; blandt disse var arbejdet i Danske Studerendes Fællesråds 

uddannelsespolitiske udvalg, universitetsvalgkampene 2009-10, studienævnsweekenden 2010 og arbejdet 

med det nye højhus. Derudover har jeg været involveret i stort set alt, hvad Studenterrådet arbejdede med 

i de år, og har derfor en solid viden om den situation AU og Studenterrådet0020står I. Jeg har i min tid som 

styrelsesmedlem flittigt været til KGB-møder og er derfor ikke ubekendt med bestyrelsesarbejdet, ligesom 

jeg kender og har et fint forhold til nøglepersoner i rektoratet. 

 

Alt i alt mener jeg at være kvalificeret til at stille op som spidskandidat for Studenterrådet. Jeg håber 

fællesrådet deler denne holdning. 

 

Venlig hilsen  

Benjamin Bilde Boelsmand 

 

Karen Marie: Opstilling til spidskandidat for Studenterrådet til Aarhus Universitetsbestyrelse 

Mit navn er Karen Marie Kjeldsen, jeg er 25 år gammel og læser Msc. Oecon på 9. semester. Jeg har 

gennem hele mit studie været aktiv i studenterpolitik, både i form af mandatbærer for Økonomi i 

Fællesrådet, men især lokalt på Institut for Økonomi, hvor jeg har siddet i studienævnet i 2 år (1 år som 

næstformand) og været formand i Oeconrådet. I den sammenhæng har jeg spillet en aktiv rolle i 

forbindelse med den nye struktur på Aarhus Universitet og sikring af de studerendes indflydelse både 



under og efter processen. Derudover har jeg i flere år været involveret i mere eller mindre grad i Danmarks 

Største Fredagsbar og Idrætsdag, hvor jeg i år er koordinator for de frivillige.  

For mig er det helt centralt at studenterpolitik handler om, at vi som studerende har fælles interesser 

uanset politisk farve og fagretning. De interesser repræsenteres og formidles efter min overbevisning bedst 

gennem den struktur vi har i Fællesrådet.  Såfremt jeg får lov at opstille gennem Studenterrådet og bliver 

valgt til bestyrelsen, vil jeg arbejde dels for, at de studerendes medindflydelse sikres, samt at alle 

uddannelser ved Aarhus Universitet forbliver eller opkvalificeres til et konkurrencedygtigt niveau. 

Jeg mener, at jeg er en kvalificeret kandidat til at repræsentere Studenterrådet og studerende ved Aarhus 

Universitet i bestyrelsen af følgende tre grunde:  

- Jeg har stor erfaring i studenterpolitik og dermed kendskab til hvordan universitetssystemet 

fungerer. 

- Jeg har i kraft af min uddannelse den fornødne viden omkring budgetter og strategisk planlægning 

til forhåbentlig at kunne tage nødvendige diskussioner med ledelsen. 

- Jeg ser løsninger frem for problemer af natur og vil derfor altid søge dialogen i stedet for at lukke 

muligheder. 

Jeg håber derfor med denne opstilling, at jeg kan få Fællesrådets støtte til at stille op som spidskandidat for 

Studenterrådet til Aarhus Universitets bestyrelse. 

Venlig hilsen 

Karen Marie Kjeldsen 

Maria: Opstilling til spidskandidat for Studenterrådet til Aarhus Universitetsbestyrelse 

Kære Valgkommission og Fællesråd 

Hermed en genopstilling som spidskandidat for Studenterrådet til universitetsvalget. 

Jeg har på nuværende tidspunkt siddet i bestyrelsen for Aarhus Universitet siden februar 2011, som jeg 

blev valgt til sidste år, og har deltaget i 3 ud af de 6 møder, som arbejdet årligt indebærer. I denne periode 

har jeg opnået erfaring med bestyrelsesarbejdet på AU og fået skabt et godt samarbejde og en 

tillidsrelation til resten af bestyrelsen og bestyrelsesformanden. Dette samarbejde har medført, at vi har 

fået indskrevet, at der skal være studenterinddragelse i arbejdet på AU og især i forbindelse med faglig 

udviklingsproces, som jeg lovede til sidste valg. Samtidigt er der blev sat flere millioner af til studiemiljø, 

som vi har fået indflydelse på, hvordan skal udmøntes. Dette var min mærkesag sidste år og er det fortsat. 



Men herudover er der nok at tage fat i, da bestyrelsesarbejdet med den lave frekvens af møder kræver 

mere end ét år til at gennemføre ens målsætninger. Jeg vil derfor med fortsat stærk kraft arbejde for de 

studerende og repræsentere dem i en bestyrelse, der ikke altid ønsker, at de studerende repræsenteres. 

Udover dette bestyrelsesarbejde sidder jeg også i bestyrelsen for Dansk Center for UndervisningsMiljø 

(DCUM), hvor jeg repræsenterer de studerende ved de lange videregående uddannelser, og er derfor 

efterhånden blevet meget kyndig i denne repræsentationsrolle. 

Til daglig arbejder jeg for de studerende gennem Studenterrådet, hvor jeg er medlem af Studenterrådets 

styrelse. Derigennem har jeg holdt mig opdatering på uddannelsesområdet og den studenterpolitiske 

stemning, samt skabt en kobling mellem bestyrelsesarbejdet og den daglige politik, vi arbejder med i 

Studenterrådet. Denne kobling, mener jeg, er meget vigtig, da resultaterne, der skabes i bestyrelsen, aktivt 

skal føres videre ned i systemet for, at de har en effekt. Bestyrelsesarbejdet udstikker nemlig kun 

rammerne og nogle håndtag, som vi i studenterbevægelsen kan gribe og aktivt gøre brug af – sjældent 

kommer der konkrete direktiver fra bestyrelsen. 

I forhold til valgkampen på universitetet har jeg også erfaring fra de sidste to år, hvor jeg aktivt har været 

en del af planlægningen og udførelsen af valgkampen. Jeg er klar til at tage kampen op mod de andre 

studenterpolitiske lister for at sikre de studerende den bredest mulige repræsentation i bestyrelsen. 

Jeg håber derfor, at I vil genvælge mig som spidskandidat for Studenterrådet, og at I vil stille mig spørgsmål, 

såfremt I ønsker en afklaring af andre spørgsmål eller mit hidtidige arbejde i bestyrelsen. 

Med venlig hilsen 

Maria Juhler-Larsen 

Statskundskabsstuderende på 7.semester og 23 år. 

 

Medlem af Studenterrådets styrelse og af Aarhus Universitets bestyrelse 

Medlem af Statsrådet på 4.år og tidligere formand herfor. 

 

Tlf.: +45 29 27 38 65 

E-mail: juhler@sr.au.dk 

 

mailto:juhler@sr.au.dk


Bilag 5 – Nedsættelse af valgkampsgruppe 
 

Valgkampen er en vigtig prioritet får Studenterrådet i efteråret, der nedsættes derfor en stor 

valgkampsgruppe som skal planlægge og koordinere Studenterrådets fælles valgkamp på tværs af fagråd og 

spidskandidater.  

Vi indstiller at alle fagråd sender mindst en repræsentant men gerne flere.  

Fra Styrelsen indstilles Heidi og Per som ansvarlige for valgkampen.  

Der vil frem til valget være 4 møder i den samlede valgkampsgruppen samt et antal møder i underudvalg. Vi 

håber på denne måde at vi kan sikre Studenterrådet et lige så flot valg som sidste år.  

Så har du lyst til at gøre en forskel i Studenterrådet så meld dig som repræsentant fra dit fagråd.  

Hvis du har spørgsmål til valgkampsgruppen eller valgkampen generelt kan disse stilles til Per Dalbjerg på 

per@sr.au.dk eller 60 62 25 07. 

 

mailto:per@sr.au.dk


Bilag 6 - Studiemiljø-taskforce 
 

Studenterrådet og herunder Studiemiljøtaskforcen gennemførte i foråret en vellykket kampagne om 

studiemiljøet på Aarhus Universitet. Kampen for et godt studiemiljø slutter dog ikke her. I forbindelse med 

Studiemiljørapporten 2011 fremkom en række resultater der kræver handling ikke blot fra Ledelsen men 

også Studenterrådet. Vi ønsker derfor at starte Studiemiljø-taskforcen op på ny, for at kunne varetage de 

studerendes interesser i forbindelse med flytninger og i forbindelse med resultatet fra 

Studiemiljøundersøgelsen. Taskforcen vil yderligere skulle fokusere sit arbejde omkring tiltag for at 

forbedre studiemiljøet for internationale studerende, da der i undersøgelsen fremkom overraskende 

resultater om deres trivsel.  

Vi indstiller, at alle fagråd stiller med mindst en repræsentant – gerne flere.  

Der vil være tale om 5 møder i efteråret samt møder i underudvalg.  

Har du lyst til at være med til at sikre og forbedre studiemiljøet på Aarhus Universitet, så meld dig som 

repræsentant for dit fagråd.  

Har du spørgsmål til Studiemiljø-taskforcen, så kan disse stilles til Heidi Klokker på klokker@sr.au.dk eller 

tlf. 22 92 26 22 

mailto:klokker@sr.au.dk
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