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Arbejdsplan 
 

    Studenterrådet ved Aarhus Universitet skal virke til gavn for de ved universitetet immatrikulerede 

studerende, og varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. 

 

    Studenterrådet ved Aarhus Universitet er en interesseorganisation, som arbejder uafhængigt af 

partipolitiske og ideologiske interesser. Studenterrådet er en organisation, der er åben for alle 

studerende, og alle studerende er derfor velkomne til at deltage i rådets arbejde.  

 

    Konkret har Styrelsen valgt at prioritere nedenstående områder i det kommende rådsår. Denne 

prioritering er dog ikke endegyldig. Således vil Styrelsen altid være klar til at fravige arbejdsplanen, 

såfremt det skønnes at andre, mere presserende sager, skal prioriteres på bekostning af arbejdsområder 

på arbejdsplanen. Desuden vil det fremgå med hvilken tidshorisont Styrelsen anser arbejdsområderne. 

Nogle har karakter af meget kortsigtede projekter, med en tydelig start og slutning, hvorimod der på 

andre områder snarere er tale om at sætte en udvikling eller kontinuerlige projekter i gang.  

    Styrelsen har valgt at konstituere sig med en flad struktur. Således at formand Mikael Bomholt 

varetager samtlige formandsopgaver, såsom repræsentation af Studenterrådet og organisatoriske 

spørgsmål, næstformand og studielivssekretær Troels Bo Knudsen er ansvarlig for Udvalget for 

studieliv og Uddannelsespolitisk sekretær Svend Dyrholm, er ansvarlig for Udvalget vedr. Uddannelse 

og Forskning. Herudover arbejder vi ikke med fast konstituering eller stringente ansvarsområder. 

    Den flade struktur betyder i praksis at vi arbejder projektorienteret. Herved sikres en høj grad af 

fleksibilitet, og da der som minimum er 2 personer på hvert projekt, en praksis med intern sparring og 

samarbejde. Dette styrker den kollektive bevidsthed og styrelsens samarbejdsstruktur. Vi understreger 

at der på alle projekter en én tovholder, som udadtil er ansvarlig for projektets forløb og resultat. 

    Formandens rolle vil være at holde styr på, hvilke projekter der er i gang og hvorledes disse forløber, 

samt agere overordnet sparringspartner.  

    Det er Styrelsens vision at den flade struktur skal gøre os mere fleksible og initiativrige. 
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Politik udadtil 

    

    Overordnet: Studenterrådet skal være langt mere synligt. Der skal være langt flere mediehistorier 

skabt af os, og formet efter vores tanker. Vi bør generelt udnytte vores stærke position, endnu bedre 

end hidtil.  

 

    Fast presse: Vi vil bruge pressen meget mere aktivt. Således vil det være styrelsens strategi at bruge 

pressen mere koncentreret. Det vil sige at vi i højere grad vil ”plante” historier hos enkelte medier. Ved 

at give en journalist en solo-historie, opnår vi at historien bliver længere, flottere og bedre placeret i 

avisen, samt at vi har bedre kontrol med, hvilken vinkel journalisten lægger. Derfor vil vi skabe 

personlige kontakter med journalister, på de væsentligste medier i Århus og på uddannelsesområdet. 

Strategien vil løbe hele rådsåret. 

    Desuden vil vi iværksætte en oplysningskampagne om hvad Studenterrådet er. Denne kampagne 

bliver målrettet universitetet, helt ned på institutniveau. Formålet hermed er at aflive de myter og rygter 

der florerer om Studenterrådet, og som forværres og udnyttes af de andre lister til valgene. Gennem en 

oplysningskampagne vil vi kunne afmontere denne kritik. Kampagnen er planlagt til semesterstart efter 

sommerferien. 

 

    Universitetet: På universitetsplan vil vi arbejde med følgende:  

           

            Besparelser: Vi vil arbejde for at de besparelser, og omlægning af midler der er vedtaget på 

Christiansborg, bliver implementeret på den, for de studerende, bedst mulige måde. En del af dette 

arbejde vil dog blive i samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne. Arbejdet vil ligge hele året i UUF. 

              

            Studiemiljø: Styrelsen vil have stort fokus på studiemiljøet gennem hele rådsåret. Det er vigtigt 

at indtænke studiemiljø i samtlige bygninger, nye som gamle. Vi ser desuden gerne at Universitetet 

replicerede frafaldsundersøgelsen fra 2000, og samtidig undersøgte årsagerne til lange 

gennemførelsestider. Arbejdet vil strække sig over hele rådsåret, og primært blive varetaget af USL. 
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            Eksamenscaféer: I de 2 eksamensperioder vil vi igen afholde eksamenscafér, med det formål at 

få de studerende til at komme på universitetet, i en periode, hvor mange sidder der hjemme.  

               

            Håndskrevne eksamener: Vi vil lave en kampagne for retten til at bruge computer til eksamen. 

Kampagnen vil blive afholdt i foråret 2008, og koordineres gennem UUF. 

               

            Valg: Vi vil søge at optimere vores valgproces, valgkamp og valgresultat. Der vil blive lagt op 

til debat om, hvordan vi bedst strukturerer vores listeforbund og valgkamp. Det er valgkommissionen 

der har ansvaret herfor. Under selve valgkampen, vil styrelsen være stærkt involveret, alt efter, hvilken 

struktur Studenterrådet (valgkommissionen) beslutter sig for.  

                

            Klimadag: Universitet har besluttet at lægge mange kræfter og penge i, at fokusere på 

klimaområdet i 2009 op til klimakonferencen i København i november. Studenterrådet agter at være en 

stærk medspiller i dette, og bruge platformen til dels at lave nogle interessante aktiviteter for de 

studerende (gerne gennem SRL) og til dels at opnå opmærksomhed omkring vores organisation. 

              

            Kollektive ulykkesforsikringer: Vi vil undersøge mulighederne og evt. arbejde for, at 

universitetet tegner kollektiv ulykkesforsikring for de studerende. 

             

    Lokalt i Århus: På lokalt plan vil vi styrke Studenterrådets position ved at arbejde med følgende: 

           Bolig: Vi vil arbejde kontinuerligt med at få opført flere studenterboliger, samt med at sikre 

kvaliteten af disse, hvad enten der er tale om nyopførelser eller renoveringsprojekter. Vi vil presse på i 

fht. den rapport kommunen udarbejder om situationen. Desuden vil vi involvere os i strategierne for de 

bymæssige udvidelser Århus står overfor. Området har stor prioritet fra styrelsens side. 

            Kommunalvalg: Vi vil arbejde med at få studenterrelevante temaer på dagsordenen til 

kommunalvalget i november 2009. Vi vil således holde møder med samtlige partier i Århus byråd, og 

etablere kontinuerlig kontakt med disse. Desuden vil vi her anvende vores samarbejde med de øvrige 

studenterorganisationer i Århus. 
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            Letbanen: Vi vil følge arbejdet med planlægningen af letbanen tæt og fokusere på de 

studerendes behov i henhold hertil.  

 

            Studiejobs: Vi vil arbejde på at forbedre mulighederne for fagligt relevante studiejobs. 

 

Nationalt: Vi vil i videst muligt omfang forsøge at præge politikken i DSF, gennem de 2 udvalg.  Vi 

vil som udgangspunkt fokusere på følgende områder, men gør samtidig opmærksom på, at der på 

nationalt plan ofte opstår prioriteringer i løbet af et rådsår: 

 

            Universitetsloven: Uni-loven står til evaluering i 2008. Denne vil vi deltage aktivt i, og evt. 

arbejde for at få åbnet forliget, for derved at forbedre vilkårene heri, for de studerende. 

 

           Bolig: På nationalt plan vil vi fokusere på at forbedre de rammevilkår som opførelse af 

studenterboliger er underlagt. 

 

           Studieøkonomi: Vi vil, gennem DSF, arbejde for at forbedre de studerendes økonomiske vilkår, 

ved at maksimere indkomsten og minimere omkostningerne. Primære fokusområder vil være: SU, 

momsfritagelse på bøger, fleksible lånesatser og studenterrabatter.  

 

           Besparelser: Vi vil gennem DSF arbejde for at sikre bedre økonomiske rammer for alle 

universitetsuddannelser, gennem forøgede investeringer.  

             

           Ombudsmand: Styrelsen vil bestræbe sig på at få etableret en national studenterombudsmand.  
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Organisation 

 

    Generelt:  Vi mener det er vigtigt at vi får opbygget en stærkere og mere samlet organisation. Dette 

skal sikres igennem en kollektiv opkvalificering, samt en større grad af tilhørsforhold til 

Studenterrådet. Desuden vil vi arbejde på at forbedre vores daglige kommunikation med fagrådene. 

 

    Fagråd: 

            Kurser: Vi vil afholde kurser for aktive i fagrådene, for at sikre en kollektiv opkvalificering, 

samt for at sikre at de fagrådsaktive opfatter sig som en del af Studenterrådet.  

 

            Opstart af nye fagråd: Vi vil igennem hele perioden arbejde på at opstarte fagråd på fag, hvor 

sådanne ikke eksisterer.  

 

            Fagrådsmanual: Vi udarbejder en fagrådsmanual, til gavn for de aktive i fagrådene i deres 

daglige arbejde.  

 

    Økonomi:  Vi vil arbejde på at forbedre Studenterrådets økonomiske grundlag. Dels ved at skabe 

alternative indtægtskilder, såsom rabatordningen, og dels ved at arbejde for at få afkoblet den 

økonomiske støtte fra resultatet af bestyrelsesvalget. 

 

    Vedtægter: Vi vil iværksætte en proces der skal resultere i en ændring af vedtægterne. En 

arbejdsgruppe nedsættes til dette formål.  

 

    Samarbejde: Vi vil samarbejde med alle interessenter der kan forbedre vores muligheder for at 

forbedre de studerendes vilkår. Navnlig vil vi forsøge at etablere et samarbejde med de øvrige 

studenterorganisationer i Århus. 

 

    Sociale aktiviteter: Styrelses vil arbejde på at skabe flere sociale aktiviteter for Studenterrådets 

aktive, bl.a. vil en form for sommeraktivitet blive afholdt. 
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    Bestyrelsesarbejdet: Styrelsen vil engagere sig stærkt i bestyrelsesarbejdet, og sikre at det vi 

arbejder for på andre planer, også er det vi arbejder for i bestyrelsen. 

 

Service 

 

    Rabatordning: Vi vil arbejde på at etablere en århusiansk rabatordning for de studerende. Vi 

påregner at ordningen er etableret, eller som minimum klar til lancering, ved rådsårets afslutning. 

 

    Jobportal: Vi vil undersøge muligheden for at etablere en studiejobsportal på hjemmesiden.  

 

    Messer: Vi vil igen i år afholde studiestartsmesse. Desuden arbejdes der i forbindelse med 

klimainitiativet på en ”klimamesse”.  

 

    Studenterhåndbog: Vi afslutter arbejdet med Studenterhåndbogen 2008 inden sommerferien, og 

påbegynder arbejdet med 2009- udgaven til vinter. 

 

    Studiekalender: Vi vil afslutte forløbet med studiekalender projektet bedst muligt. 

 

    Sagsbehandling: Styrelsen vil arbejde på at lancere en sagsbehandling for de studenrende, gerne i 

samarbejde med de relevante fagforbund (DJØFstud, IDA og DMstud) 

 

    Væksthuset: Vi vil undersøge mulighederne for et samarbejde med væksthuset, angående 

studerendes muligheder for opstart af virksomheder. 

 

    SRL arrangementer: Styrelsen vil samarbejde med SRL, og støtte op om de projekter SRL arbejder 

på. Dette skal dog ikke afholde Studenterrådet fra på egen hånd at afholde sociale arrangementer. 

 

 

 


