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Studenterrå dets årbejdsplån for 2011  

Organisation 
 

En organisation i forandring  

De markante ændringer som universitetet har gennemgået, og skal gennemgå igennem det næste år, er 

ikke kun en politisk udfordring for Studenterrådet, men også en organisatorisk udfordring. Studenterrådets 

organisation er i høj grad bygget op omkring den struktur, som ’det gamle AU’ havde før fusioner og faglig 

udvekslingsproces. Dette nødvendiggør en ændring i Studenterrådets organisation, hvis vi skal kunne 

fungere optimalt. Dette er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting. En omorganisering af Studenterrådet vil 

kunne bruges til at åbne organisationen op og udnytte uforløst potentiale.  

En af indsatserne det næste år skal være en ændring af Studenterrådets statutter. Ændringerne skal have 

som opgave at tilpasse Studenterrådets organisation til AU anno 2011 samt at skabe en mere simpel og 

gennemskuelig struktur, der både er nemmere at forklare folk og nemmere at arbejde i.  

Den nye struktur kommer ikke kun til at påvirke Studenterrådet centralt, men også det arbejde der ligger i 

de enkelte fagråd. Studenterrådet får derfor som opgave at hjælpe med at få skabt mere eller mindre 

formaliserede samarbejdsorganer mellem fagrådene på de enkelte hovedområder. Derudover skal 

Studenterrådet fortsætte og udvikle sit arbejde med at facilitere erfaringsudveksling.  

Sammenlægninger af institutter og fakulteter til trods, er det vigtigt at huske, at de studerende i høj grad 

opfatter sig som studerende på et fag. Derfor skal vi sikre, at reformerne ikke går ud over den fagnære 

identitet, som fagrådene har i dag. 

 

Ét Studenterråd – men med plads til forskellighed  

Studenterrådet er en organisation, der rækker fra det mindste fag på universitetet til European Students' 

Union, der repræsenterer studerende i hele Europa. Det betyder, at det er en massiv udfordring at få 

bundet organisationen sammen på en måde så det giver mening, samtidig med at organisationen er smidig 

og kan fungere i hverdagen. Bare på AU er der stor forskel i arbejdsopgaver og -former hos de forskellige 

fagråd. Det er vigtigt at fagrådene kan bevare deres særtræk igennem omstruktureringerne. Det er i den 

forbindelse en prioritering for Studenterrådet det næste år at skabe arbejdsgange, der er åbne og 

inddragende, men hvor man sikrer at de studerende, i al deres mangfoldighed, bliver repræsenteret  

Studenterrådet skal blive bedre til at udnytte de ressourcer og erfaringer, der er rundt omkring i de enkelte 

fagråd. Det skal ske gennem et mere åbent og gennemsigtigt samarbejde, og gennem mere samarbejde på 

tværs i Studenterrådet. For at facilitere dette skal Studenterrådet være initiativtager for sociale 

arrangementer hvert semester det næste år, hvor fagrådsaktive kan møde hinanden på tværs af 

organisationer og danne netværk. Målet med dette er også at fagrådene i højere grad bidrager som 
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initiativtagere i studenterrådets arbejde. Det er et mål i det næste år, at vi til to fællesrådsmøder, har et 

punkt på dagsordenen, som kommer fra og er medforberedt af et fagråd.  

Studenterrådets udadvendte serviceprojekter som Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar skal i 

endnu større grad end tidligere brandes som Studenterrådets aktiviteter, uden at dette går ud over den 

brede appel. Dette skal blandt andet ske ved en inddragelse af fagrådene i både forberedelse, 

opreklamering og tilstedeværelse.  

For at facilitere samarbejdet og erfaringsudvekslingen fagrådene imellem, skal Studenterrådet tage initiativ 

til oprettelsen af en wiki for studenteraktive. Her kan erfaringer med kampagner, initiativer og strategier 

deles, sådan at alle kan få inspiration af dem, og der skal være en guide til nyopstartede fagråd. Håbet er 

også, at man vil kunne følge med i hinandens arbejde og hermed bidrage til hinanden.  

Studenterrådet skal fortsætte arbejdet med at finde samarbejdspartnere lokalt i Aarhus, der kan hjælpe til 

at skabe bedre forhold for de studerende. Studenterhus Aarhus, kommunen og de lokale fagforeninger er 

de vigtigste nuværende samarbejdspartnere, og vi skal selvfølgelig fortsætte vores gode forhold med disse.  

Studenterrådets arbejde i Danske Studerendes Fællesråd skal sættes i system. Der skal nedsættes et udvalg 

for nationalt arbejde, der følger med i nationale problemer og projekter. Dette udvalg giver mandat til 

Studenterrådets repræsentanter i Landsforum, Uddannelsespolitisk Udvalg og Levevilkårspolitisk Udvalg. 

Udvalget skal være forpligtende for en kerne af medlemmer, der repræsenterer universitetets fire 

hovedområder, men i øvrigt være åbent for at interesserede kan møde op fra gang til gang. Dette udvalg 

skal være et sted, hvor studerende, der er interesserede i landspolitik, men ikke nødvendigvis i 

fagrådsarbejde, kan være aktive. 

 

Bedre og simplere kommunikation  

Kommunikation er en afgørende del af studenterrådets arbejde. Vi skal være i stand til at kommunikere til 

ledelsen, pressen og ikke mindst de 40.000 studerende på Aarhus Universitet. Især det sidste er en stor 

udfordring. 

Studenterrådet skal det næste år blive bedre til at kommunikere mere simpelt. Det betyder øget fokus på 

enkeltsager frem for historier, der har fokus på det store billede. Dette skal ske for bedre at kunne fange de 

studerendes opmærksomhed.  

Studenterrådet skal blive bedre til at benytte andre kommunikationskanaler end UNIvers og Delfinen. Vi 

skal i højere grad udnytte de muligheder, der ligger i universitetets opslagstavler og nettets muligheder for 

at kommunikere ved hjælp af video.  

Fagrådene skal i højere grad inddrages i arbejdet med kommunikation. Både ved at fagrådene og 

Studenterrådet deler erfaringer om kommunikation, ved at man i højere grad laver fælles kommunikation, 

når det er relevant og ved at fagrådene bidrager til ophængning af plakater og produktion af video til 

online-brug.  
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Politik 
 

Generelt  

De store politiske kampagner som Studenterrådet skal arbejde med det næste år behandles enkeltvis, men 

der er også en række emner, som vi ikke kan undgå at beskæftige os med eller som på andre måder er 

vigtige i det kommende år.  

Der er en reform af Universitetsloven på vej. Umiddelbart virker det til at forligsparterne er enige om hvad 

der skal ske. Dele af det er positivt, men der bliver også lagt endnu mere magt over til rektor. Afhængigt af 

det endelige resultat, skal Studenterrådet markere sig på modstanden mod universitetslovsreformen.  

Arbejdet med digitalisering af de stedprøver, hvor det giver mening, og indførelse af elektronisk 

aflevering går fremad, men alt for langsomt. Studenterrådet skal presse på for at der sker noget hurtigst 

muligt, og bidrage til arbejdet, der hvor det er muligt. Ligeledes vil Studenterrådet presse yderligere på for, 

at et ny og fælles IT-system for hele universitetet udvikles hurtigst muligt.  

Til universitetsvalget var en af Frit Forums mærkesager bedre forhold for studerende, der skal på 

udveksling eller i praktik. Det er en sag Studenterrådet er opmærksomme på, og har lobbyet for både 

igennem Danske Studerendes Fællesråd og egne kontakter til VTU og SKAT. Studenterrådet ønsker i løbet af 

de næste år at tage denne sag op, evt i samarbejde med Studenterhus Aarhus og/eller Frit Forum, for at 

forbedre forholdende for de studerende.  

I forbindelse med kommunalvalgkampen i efteråret 2009 blev Studenterrådet lovet 500 ekstra studiejobs i 

Aarhus Kommune. Studiejobs er ikke bare et vigtigt supplement til mange studerendes økonomi. Det er 

også vigtig erhvervserfaring i forbindelse med at vi skal have et job efter endt uddannelse. Derfor skal vi i 

løbet af det næste år følge op på det løfte, og holde politikerne fast på den målsætning.  

Universiteterne ændrer sig meget for tiden. Der kommer flere studerende fra uddannelsesfremmede hjem 

og det betyder noget for den måde vi indretter vores uddannelser på. I forbindelse med at DSF kommer til 

at diskutere emnet, skal vi i Studenterrådet have en grundig diskussion af emnet og en stillingtagen til 

hvilke konsekvenser der skal drages.  

Arbejdet i AU’s bestyrelse er afgørende for udviklingen på AU. Derfor er det ikke nok at vores 

repræsentanter klædes dygtigt på med stillingtagen fra møde til møde. Der skal lægges en overordnet plan 

for hele perioden, som bestyrelsesrepræsentanterne skal arbejde efter. Dette fratager dog ikke ansvar eller 

kompetence fra KoordineringsGruppen for Bestyrelsesarbejdet.  

Der kommer et Folketingsvalg i 2011. I forbindelse med valget vil vi fremhæve de sager, som vi har ført 

kampagner på i den sidste tid. Vi regner ikke med, at der kommer flertal for en SU-reform før valget, og det 

er derfor meget sandsynligt, at SU vil blive et tema i valgkampen. Her der det vigtigt, at vi står fast på vores 

politik fra ”Unge ta’r ansvar”-kampagnen. Vores SU skal ikke tages som gidsel i en populistisk diskussion, 

om man er for eller imod velfærd. Vi vil også afholde mindst et valgarrangement, hvor vi inviterer 

spidskandidaterne i Aarhus til en paneldebat – evt. med fokus på uddannelsespolitik.  
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Kampagner 
 

Foråret 2011: Studiemiljø  

2011 kommer i høj grad til at handle om implementeringen af den faglige udviklingsproces. Af disse 

implementeringer bliver det vigtigste for de studerende, de flytninger som kommer til at påvirke rigtig 

mange studerende på AU. Flytninger af studie- og forskningsmiljøer har utrolig stor indflydelse på både de 

studerendes hverdag, og på de mange organisationer, der laver et stort stykke arbejde for studiemiljøet på 

de enkelte fagområder.  

Studenterrådet nedsætter en Task Force, der har 3 opgaver. Den første er at skrive et politikpapir, der 

omhandler ”den gode flytteproces”. Dette papir skal kunne bruges af fagråd i forbindelse med møder med 

institutledere og dekaner, men også indeholde gode råd til administrationen. Den anden er at overvåge 

flytningerne. Dette indebærer et samarbejde med de enkelte berørte fagråd. Målet er at Studenterrådet 

har et overblik over problemer og gode løsninger ved flytningerne i forbindelse med den faglige 

udviklingsproces. Sidst men ikke mindst skal den afholde en ugekampagne i uge 15 under overskriften 

”Sikre dit studiemiljø!”, hvor formålet er at engagere almindelige studerende i processen og oplyse om 

vores arbejde.  

Studenterrådet skal arbejde for at, den Studiemiljøpulje, som vi kæmpede for til valget, bliver bredt ud på 

hele universitetet, og at folk ved at det er os der har skaffet dem den hjælp. Studenterrådet har også en 

opgave med at bekæmpe rygter og udbrede generel information i forbindelse med den faglige 

udviklingsproces. Dette arbejde vil hovedsageligt foregå igennem fagrådene og vores nyhedsbrev, men 

subsidiært også i andre medier.  

 

Efterårskampgane 2011: De studerendes boligsituation  

Boligsituationen i Aarhus forværres år for år. Studentermassen vokser og vokser. Samtidig svinder 

ungdomsboligmassen ind, og krisen har sat en stopper for forældrekøb. Resultatet er, at de studerende 

presses ud i kanten af boligmarkedet, hvor de udsættes for svindel og fusk med lejestigninger. Vi vil derfor 

lave en boligkampagne i efteråret, hvor en ny årgang studerende kommer til byen.  

Kampagnen forberedes inden sommerferien med intern opkvalificering og udformning af politik. Her vil 

det også være muligt at låne fra DSF, som fører en mere generel studieøkonomikampagne i foråret. Den 

udadvendte del af kampagnen vil foregå i efteråret efter Danmarks Største Fredagsbar.  

Nogle lokale målsætninger for kampagnen kunne være at presse rektor og borgmesteren til at tænke 

ungdomsboliger ind i deres planer for campus, kommunehospitalsgrunden og byggeriet på havnen. Vi har 

løfter fra begge, som kan bruges i en pressestrategi. Huslejenævnet trænger også til fornyelse. Valget til 

nævnet kan politiseres i slutningen af 2011.  

Vi kan som sekundære målsætninger søge et samarbejde med lejrbevægelsen og knytte stærkere bånd til 

retshjælpen, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Elever og Studerendes Kolligeråd, Danske 

Studerendes Fællesråd og andre studenterorganisationer i Aarhus ved at inddrage dem i kampagnen. 


