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ORDINÆRT
FÆLLESRÅDSMØDE
ANDEN UDSENDELSE
STUDENTERNES HUS
MØDELOKALE 1
19:15
18. SEPTEMBER

FÆLLESRÅDSMØDE

Kære Fællesråd

Vi i Dirigentinstitutionen håber, at I alle har haft en dejlig sommerferie, hvad enten den er foregået under
fremmede himmelstrøg eller herhjemme i selskab med det altid mellemfornøjede danske sommervejr. Vi
håber også, at I alle er parate til at tage hul på anden del af møderækken i rådsåret 2012. Vi i Dirigentinstitutionen har set meget frem til de kommende møder og vi håber som sædvanligt på at se mange af jer
til møderne, nye som gamle fagrådsaktive.
Dette er førsteudsendelsen til fællesrådsmødet d. 18. september. Den indeholder som altid den
foreløbige dagsorden samt tre ud af foreløbigt fem bilag.
På den foreløbige dagsorden findes der under ”Sager til behandling” punktet 02.06., ”Den landspolitiske
situation på uddannelsesområdet”. Dette punkt indeholder ikke en beslutningsdel, men er mere ment
som et oplæg til debat omkring de ændringer af studieområdet, som vedtagelsen af den kommende
finanslov samt de bebudede reformer på området måtte indholde. LUPUS ønsker at orientere omkring
Studenterrådets holdning til disse ændringer og om mulige politiske tiltag på området, hvorfor forslag,
ændringer og kommentarer er velkomne på fællesrådsmødet.
På mødet vil der også blive afholdt valg til Aarhus Universitets-Sport Idrætsudvalg, da den nuværende
SR-repræsentant, Claus Bjørn-Diderichsen er nødsaget til at fratræde posten så ønsker man at stille
op, opfordres man til at sende en skriftlig opstilling til dirigent@sr.au.dk (se frist for opstilling i kalender
nedenfor).
Nedenfor ses kalenderen med datoer af betydning frem til fællesrådsmødet d. 18. september.
Vel mødt!
Venlige hilsner,
Dirigentinstitutionen
Chefdirigent Troels Ilsø Mahneke, 1.dirigent Eske Møller Pedersen og 2. dirigent Thea P. Frederiksen
dirigent@sr.au.dk

Tidsplan frem til fællesrådsmødet
21. august: Første udsendelse

Indhold:
Foreløbig dagsorden, samt Bilag 1+2+3

4. september: Anden udsendelse

Indhold:
Foreløbig dagsorden, samt Bilag 4+5+6+7+8+9+10

10. september: Deadline kl. 10:00

Ændringsforslag til bilag 3 og 4
Skriftlige opstillinger jf. bilag 5
ÆF og opstillinger sendes til dirigent@sr.au.dk

11. september: Evt. tredje udsendelse

Indhold:
Ændringsforslag og skriftlige opstilinger
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Foreløbig dagsorden til fællesrådsmøde d. 18.09 2012
Ordinært møde

Tirsdag d. 18.09.12 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, mødelokale 1
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden: 											

19.15 - 22.00

01

Formalia (O+D+B)
01.01 Navnerunde og konstatering af quorum
01.02 Godkendelse af referater fra 25.04.12 og den 27.06.12 (Bilag 1 og 2)
01.03 Godkendelse af dagsorden

19:15 - 19:25

02

Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Vedtagelse af Studenterrådets Servicestrategi (Bilag 3) (30 min)
02.02 Opdatering af Studenterrådets budget (Bilag 4) (20 min)
02.03 De Kritiske Revisorers halvårsberetning (10 min)
02.04 Valg til Aarhus Universitets-Sports Idrætsudvalg (Bilag 5) (5 min)

19:25 - 20:30

Pause

20:30 - 20:40

02

Sager til behandling (O+D+B)
02.05 Valg til Aarhus Universitets Bestyrelse 2012 (Bilag 6) (20 min)
02.06 Oplæg og debat om den landspolitiske situation på uddannelsesområdet (15 min)
02.07 Indsupplering i LUPUS (Bilag 7) (5 min)
02.08 Indsupplering i AUPUS (Bilag 8) (5 min)

20:40 - 21:25

03

Meddelelser (O)
03.01 Forretningsudvalget (Bilag 9 og 10 - skriftlig orientering) (5 min)
03.02 Fagrådsrunde (15 min)
03.03 Andre (10 min)

21:20 - 21:50

04

Evt.

21:50 - 21:55

05

Mødeevaluering (udenfor referat)

21:55 - 22:00
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Bilag 1: Referat fra ordinært FR-møde d. 25.04 2012
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning.
Referat. 										
01

19.15 - 22.00

Formalia (O+D+B)
01.01

FRs forretningsorden til orientering (Bilag 1).

01.02 Navnerunde og konstatering af quorum.
Se mandatbærerliste-bilaget.
Der kan med 35 mandater konstateres quorum.
01.03 Godkendelse af referatet fra den 13.03.12 (Bilag 4 og 5).
Rettelse af CCs navn i starten af referatet.
Referatet er med denne opdatering godkendt.
01.04 Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.
02

Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Ramme for budgetafvigelser (Bilag 6).
Forretningsudvalget indstiller, at rammen for budgetafvigelserne godkendes.
Stemmer for: 35
Stemmer imod: 0
Blank:0
02.02 Indstilling fra FU vedrørende valget til Studenterhusfondens bestyrelse (Bilag 7).
Forretningsudvalget indstiller, at den til enhver tid siddende Generalsekretær besidder en af de 3 poster i Studenterhusfondens bestyrelse.
Stemmer for: 35
Stemmer imod: 0
Blank: 0
02.03 Valg af studenterrepræsentanter til Studenterhusfondens bestyrelse (Bilag 8).
Der er 2 kandidater der har indleveret deres opstillinger. Der er ikke flere, der ønsker at stille op, og de 2 opstillede
kandidater motiverer derfor deres kandidatur.
Spørgsmål:
Det pointeres, at der i fremtiden bør søges at finde kandidater bredt fra hele Universitetet.
Der stilles spørgsmål til, hvorvidt Søren er kandidat for Jura eller for Studenterrådet.
Det fastslås, at Søren er Studenterrådets kandidat fra Jura.
Søren og Per er valgt pr. akklamation.
Da vi er foran i tidsplanen, indskydes der 10 minutters pause.
Da vi er foran tidsplanen ændres punkt 03.03.04 til punkt 02.04
02.04 Studiejob- og arbejdsløshedskampagne.
Gruppen bag kampagnen afholder deres oplæg.
Det spørges til, hvad der findes af konkrete ideer som gruppen arbejder med.
Gruppen har på nuværende tidspunkt kun afholdt et møde, og er derfor ikke kommet så langt endnu, men der er kommet flere ideer op på det første møde, som der kan arbejdes videre med.
Gruppen giver supplerende kommentarer til tilgangen til arbejdet og mulige samarbejdspartnere.
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Det foreslås, at man laver en film, der kan bruges til at reklamere, aktivere og/eller informere folk ude på studierne til at
deltage aktivt i kampagnen.
Den planlagte hovedpause flyttes til efter punkt 03.01.01.
03

Meddelelser (O)
03.01 Forretningsudvalget.
03.01.01 FUs forretningsorden og ansvarsfordeling til orientering (Bilag 2a og 2b).
03.01.02 Andet.
Heidi fra Forretningsudvalget orienterer om arbejdet i arbejdsgruppen for internationale studerende. Første møde blev
afholdt i sidste uge, og alle er velkomne til at være med fremover. Der er startet samarbejde med Internationalt Center.
Næste møde er den 7. maj kl. 16.00 på Studenterrådsgangen, hvor der vil blive arbejdet med udarbejdelsen af initiativer for de midler, der er bevilget fra Universitetet til arbejdet.
Jakob orienterer om den netop afholdte DSF konference på KU, hvor vi (SR AU) sendte en historisk stor delegation.
SR AU fremlagde og fik gennemført flere ændringsforslag til DSFs politikpapirer.
Der blev diskuteret DSFs politik omkring universitetsledelse.
SR AU fik uglen med hjem fra konferencen.
Simon orienterer om arbejdet i LUPUS.
Der fortsættes på boligkampagnen fra sidste rådsår. Der køres studiejobkampagne, som netop fremlagt.
Ulrik orienterer om arbejdet i AUPUS.
Der arbejdes lige nu med bestyrelsesarbejdet op til det kommende bestyrelsesmøde.
Pause med fotografering af Fællesrådet 2012.
03.02 Fagrådsrunde.
Mogens:
Holder grillaften på fredag. Er ved at arrangere studietur til efteråret. Vil til at uddybe samarbejdet med Biologisk
Fagråd.
Oeconrådet:
Er ved at planlægge dimission og kåring af den Gyldne Pegepind. Har lige overstået midtsemesterevaluering.
DSR:
Er ved at planlægge generalforsamling i Aarhus. Der kommer 45 studerende fra København til generalforsamlingen.
Communication Council:
Er ved at oplyse på forelæsninger om hvem de er. Var med til semestermøde og afholdte infomøde for nye medlemmer.
Er generelt ved at organisere sig.
Statsrådet:
Har fået godkendt sin nye statut.
MFSR:
Har lige nu ikke så mange indvalgte, men holdte rekrutteringsmøde i sidste uge for nye aktive.
Har i dag afholdt brokkemøde.
Academic Business Council:
Er ved at oplyse om sin eksistens med ny Facebookside. Har afholdt første offentlige møde for nye medlemmer. Er ved
at starte holdrepræsentantordning.
DSR IHA:
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Har lige fået godkendt at have studienævn, som oprettes i juni måned. Har afholdt møde med underudvalg omkring
økonomi, så der kan holdes generalforsamling.
Psykrådet:
Har afholdt konstituerende møde. Har fået valgt årets forelæser. Har afholdt flytte/rundvisning/informationsdag.
Biologisk fagudvalg:
Arbejder på at blive mere synlige med bl.a. ny hjemmeside. Tutorgruppen er lige gået i gang med arbejdet.
ARTSrådet:
Kører kampagnen ”Akademisk forår” om studenterstyrede rum og fredagsbarer.
Har fået lavet underskriftindsamling og indsamling af postkort. Der starter fredagsbarsarbejdsgruppe i morgen. Kampagnen ender med en udendørsdag i maj hvor dekan og prodekan inviteres, og der overrækkes de indsamlede underskrifter. Der blev i dag afholdt aktion ved bestyrelsesmødet.
Der samarbejdes med AUPUS, om at lave ARTSstrategi.
Der arbejdes med rus-ugerne, og dekanatets udspil for retningslinjerne til dette.
Der arbejdes med Nobelbiblioteket, hvor man søges at blive inddraget i arbejdet med Nobelkantinen. Der var 40 til
ARTSrådsmødet i mandags.
På Historie afholdes der fælles faglig dag på fredag med 3 oplæg, hvor alle er velkomne.
Alternative jurister:
Har afholdt ”Juristernes arbejdsområde”, hvor færdiguddannede jurister holdt oplæg om alternative arbejdsområder.
Går snart på ferie.
Jurrådet:
Der er kåring af ”Årets underviser” i morgen. Der afholdes kursus i ”Håndtering af eksamensstress” i nærmeste fremtid.
Der afholdes sommerdimission, som netop nu er ved at blive planlagt.
Geologi (ikke fagråd endnu):
Der konstitueredes nyt fagråd den 8. maj. Og der organiseres valg til institutforum.
03.03 Andre.
03.03.01 DIs forretningsorden til orientering (Bilag 3).
03.03.02 Politik på Northside Festival.
Northsidekoordinatorerne og Bo fra forretningsudvalget holder oplæg sammen.
03.03.03 Frivillig på Northside Festival.
Northsidekoordinatorerne og Bo fra forretningsudvalget holder oplæg sammen.
03.03.05 Boligpatrulje.
Der køres besøg hos oplandsgymnasierne i samarbejde med Lejernes Landsorganisation.
03.03.06 Fællesrådets kalender for efteråret 2012 til orientering (Bilag 9).
03.03.07 Andet.
Bestyrelsesrepræsentanterne orienterer.
Der har i dag været møde i Aarhus Universitetsbestyrelse.
Mødet handlede primært om økonomi og Universitetets årsrapport.
Thea Frederiksen:
Der starter en arbejdsgruppe i morgen omkring UNIVERS og et muligt frihedsbrev,
hvor Thea, bo og andre sidder, og man er velkommen til give inputs til dem.
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04

05

Evt.
Studenterhus Aarhus giver en øl til Fællesrådet efter mødet i Unibaren.
Mødeevaluering (udenfor referat).
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Bilag 2: Referat fra ekstraordinært FR-møde d. 27.06 2012
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning.
Referat. 										
01

16.15 - 17.10

Formalia (O+D+B)
01.01 FRs forretningsorden til orientering (Bilag 1).
01.02 Navnerunde og konstatering af quorum.
Der er konstateret quorum med 30 mandater.
01.03 Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.
Anders Agersnap og Benjamin B. Boelsmand er valgt som stemmetællere.

02

Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Indsupplering af ét medlem i Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 2) (30 min.)
Per orienterer omkring årsagen bag det ekstraordinære fællesrådsmøde og den valgte dato. (Se indkaldelsen)
Christian motiverer sin opstilling til Forretningsudvalget.
Maria Juhler motiverer Lauras opstilling til Forretningsudvalget.
Christian er valgt til Forretningsudvalget.

03

Evt.
Der skal bruges ansøgninger til valget til universitetsbestyrelsen, som skal sendes til valgkommissionen senest 9. au
gust.
Studenterrådets logoer er langt om længe kommet på studenterrådets vinduer.

04

Mødeevaluering (udenfor referat).
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Bilag 3: Studenterrådets Servicestrategi (2012 - 2016)
1

Indledning

5
6

Strategien har endvidere til formål, at klargøre hvordan de enkelte aktiviteter bidrager til det overordnede formål, samt fastlægge
hvilke rammer de enkelte aktiviteter arbejder indenfor.

7
8

Der indledes med, at definere Studenterrådets service formål, herefter en beskrivelse af hvordan sekretariatet skal ses i sammenhæng med strategien og service aktiviteterne.

9
10
11

Dernæst kommer der en beskrivelse af, hvordan den brugte strategimodel skal forstås, og herefter hvert enkelt serviceaktivitets
strategi. Dette leder hen til de overordnede målsætninger for Studenterrådets service aktiviteter. Der afsluttes med et kort afsnit
om varighed og overgangsstemmelser for denne strategi.

12

Studenterrådets service formål

19
20
21
22

Det direkte formål med Studenterrådets service er, at bidrage til og styrke de studerendes sociale, økonomiske og faglige interesser. Det er formålet med alle Studenterrådets aktiviteter, og fremgår af statuttens § 2. Det er således den ramme de enkelte
aktiviteter læses ind i. Nedenfor vil det blive demonstreret, hvordan det enkelte projekt bidrager til opfyldelsen af disse overordnede formål.

23
24
25

Det indirekte formål med Studenterrådets service er, at bidrage med platforme og økonomi til de øvrige, især politiske aktiviteter.
Dette gøres udfra at skabe ressourcer og platforme til det politiske arbejde. Service kan komme bredt ud, og når det er tilfældet
skal det udnyttes til at kommunikere politik, og skabe penge og rum til Studenterrådets politiske arbejde.

26

Sekretariatet

29
30

Administrativt står sekretariatet for SRs bogføring, økonomistyring, lønudbetaling, ansættelsesforhold og en række andre centrale opgaver, der er vigtige for Studenterrådet som organisation.

31
32
33

Organisatorisk står Sekretariatet for at organisere og lede SRs serviceprojekter i overensstemmelse med målsætningerne, og
rammerne specificeres i denne strategi. Sekretariatet fungerer således som det samlende knudepunkt for en række projektservices, der understøttes af Sekretariatets tværgående kompetencer, herunder salg, kommunikation og grafik.

34
35
36

Sekretariatet kan således ses både som en administrativ stabsfunktion, der understøtter alt SRs service, og samtidig yder administrativt støtte til det politiske arbejde med omdrejningspunkt i Forretningsudvalget. Dette frigør tid og arbejdskraft for FU, og
samtidig udgør det en politisk ressource igennem Sekretariatets kompetencer inden for kommunikation og grafik.

37
38
39

Rammer
Sekretariatet er placeret på Studenterrådets gang i Studenternes Hus, og fungerer med udgangspunkt herfra. Sekretariatet er
således også placeret, så det er det naturlige kontaktpunkt for fysiske henvendelser til Studenterrådet.

40
41

Alle fastansatte på Sekretariatet har adgang til egen arbejdsplads med opdaterede IT-faciliteter til rådighed, og er alle ansat på
overenskomst fastsat på baggrund af deres arbejdstype og mængde i hele deres ansættelsesperiode.

42
43
44

Målsætninger
At sikre balancen mellem de tilgængelige ressourcer på sekretariatet, og det samlede ressourcebehov på baggrund af den
fastlagte strategi.

2
3
4

13
14
15
16
17
18

27
28

Studenterrådet er en organisation præget af stor personaleudskiftning, og en mangel på en langvarig plan for udviklingen af
Studenterrådets service aktiviteter. Denne strategi skal bidrage med den nødvendige kontinitutet, selv med store personaleudskiftninger, samt sikre at der er en fælles retning for Studenterrådets service aktiviteter.

Studenterrådet arbejder både med politiske- og serviceaktiviteter for de studerende. En helt distinkt og dækkende opdeling
mellem disse to former for aktiviteter er dog ikke troværdig, idet politik kan rumme serviceaspekter og meget af Studenterrådets
service til de studerende er meget politisk. Den følgende servicestrategi har til formål, at afdække hvad formålet med Studenterrådets enkelte aktiviteter er, hvilke dele af dem der rummer service, og hvilke der bidrager til organisationens politiske aktiviteter.
For tydeligere at kunne indplacere den enkelte aktivitet i Studenterrådets organisation som helhed er det vigtigt, at afdække et
generelt formål med den service der udføres. Her opereres med et direkte og et indirekte niveau.

Bidrager til formål
Sekretariatet er på mange måder det organisatoriske og administrative maskinrum i Studenterrådet.
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61
62
63

Indirekte

Formål

Så lav kursuspris som muligt 250 kursister årligt
Øget kendskab blandt de
Må ikke give underskud
studerende
Kurserne udbydes 2 gange
årligt
SR visuelt tilstede til kurser

Faglige interesser
Økonomiske interesser
Kendskab til SR

Må ikke gå i underskud
Udkommer på andre universiteter
Materiale om SR
SR logo på alle kalendre
Fagråd, FU og sek. har
førsteret til fribilletterne
Der skal være en politisk
platform

Vandrehallen er for gratister
SR har central bod i Aulaen
Skal give overskud
Afholdes i Vandrehallen, Solgaarden og Aulaen
Ingen løstliggende reklamer
fra kommericielle firmaer
Mulig deltagelse af andre pol.
organisationer
Synlig SR som afsender
Relevant for danske og internationale studerende
Skal indeholde tekst om:
Studieliv, Aarhus by, SR, AU

Minimum nulresultat
Universitetsparken
Overskud reintegeres
Gratis for alle studerende
Ingen kommercielle reklamer 15.000 tilmeldinger på FB
Alle studerende i Aarhus

Økonomiske interesser
Faglige interesser
Kendskab til SR
Økonomisk ressouce

Politisk platform
Styrker SR´s netværk
Kendskab til SR
Økonomiske ressoucer

Økonomiske interesser
Faglige interesser
Politisk platform
Økonomisk ressource

59

Se figur i 100 % størrelse bagerst i dokumentet

60

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag

Sociale interesser
Faglige interesser
Kendskab til SR

Sociale interesser
Faglige interesser
Kendskab til SR
Politik platform
Økonomiske ressourcer

Platform for politik
Sociale interesser
Kendskab til SR

SSP

Skabe ressoucer / platforme til det politiske arbejde

Styrke de studerendes sociale, økonomiske og faglige interesser
Udkomme til alle studerende
Udsendes en gang om året
Relevant for både vinter og
sommer startere
50.000 i overskud

Studiemesse

Udkomme til alle studerende
Udsendes en gang om året
Relevant for både vinter og
sommer startere
Præsentation fra FU eller GS

Northside

5000 deltagere
Udsolgt af virksomheder
Overskud på 250.000

Kalender

Give overskud
Visuel genkendelighed til SR

Printservice

Give 100.000 i overskud
Oplag på 30.000

Plakatservice

Under halvpris af konkkurerende printmuligheder
Kendskab og brug hos alle
fagråd

Må ikke give underskud
Så lav print pris som muligt
Mindst mulig administration

Politiske ressoucer
Indirekte faglige og økonomiske interesser

Overskud på 20.000 kr
Markedsføres overfor SRs
kunder

Kurser

Mindst 3 gange pr. semester

Delfinen

Politisk ressouce
Politisk platform
Økonomisk ressource

Nye proj.
Minimum nulresultat
Overskud reintegeres
Udkomme andre steder end
AU

Redaktionelt frihed
Gratis blad
Uddeles 8 gange årligt
En del af studiestartspakken

Målsætninger

Faglige interesser
Sociale interesser
Politisk platform
Kendskab til SR

Rammer

Bidrage dirrekte eller indirekte til SRs serviceformål
Større projekter godkendes
i FR
Bevare balancen i sekretariat

Bidrager til formål

Bidrage dirrekte eller indirekte til SRs serviceformål

51
52
53

Direkte
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45
46
Hvert projekt og hver aktivitet, som foretages af SR har ressourcemæssige konsekvenser for sekretariatet i form af en ændring i
behovet for administration, kommunikation, organisering og opgaveløsning.

47
48
49
Det er således vigtigt, at der løbende tilpasses mængde og type af ressourcer tilgængeligt på Sekretariatet, så de er i overensstemmelse med både servicestrategiens målsætninger, udviklingen i SRs politiske arbejde og de enkelte sekretariatsmedarbejderes ønsker og evner.

50

Modellen

54
55
56
Hver enkelt aktivitet bygger derefter oven på dette ”fundament” i søjler, hvor første rektangel beskriver hvordan aktiviteten bidrager til formålet, anden rektangel beskriver rammerne, og tredje og sidste rektangel beskriver de enkelte målsætninger for den
pågældende aktivitet.

57
Øverst er ”taget” hvor de overordnede målsætninger er beskrevet.

58
De næste afsnit uddyber hver enkelt aktivitets strategi, som så fører hen til de overordnede målsætninger.

Studenterrådets service strategi er opbygget som et ”strategihus”, hvor der nederst i ”fundamentet” beskrives de
grundlæggende formål, der er med Studenterrådets service aktiviteter. Det ses af nedenstående figur, at der er tale om både
direkte og indirekte formål, jf. afsnittet om Studenterrådets service formål.

Skabe 400.000 i råderum til politik
Analysere og forøg kendskab til SR blandt studerende på AU
Frigørelse af tid fra forretningsudvalget til politik og de i statutten fastlagte opgaver
Egenkapital tilsvarende driftstilskuddet der kan dække aktivitetsniveauet på nuværende tidspunkt
SHB
DSFI

Bidrager til formål
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI) tjener en række sociale, studiemiljømæssige og sportslige formål for de
studerende ved Aarhus Universitet.
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64
65
66

Overordnet skal arrangementet bringe de studerende sammen på tværs af uddannelsesretninger og årgange. Igennem sportskonkurrencer efterfulgt af stemningsfulde sociale rammer og en række koncerter ønsker vi, at dagen skal være et bidrag til og
stå som en milepæl, i studiemiljøet på Aarhus Universitet.

67

Dermed udgør DSFI direkte et bidrag til de studerendes sociale interesser, på tværs af alle uddannelser og årgange.

68
69

Samtidig giver DSFI en platform for SRs politiske aktiviteter overfor de tusindvis af deltagende studerende. Således kobles SRs
services med SRs politik på tværs af de indirekte og direkte interesser for de studerende.

70
71

Yderligere giver DSFI muligheden for, at øge de studerende generelle kendskab til SR og vores aktiviteter, som kan styrke disse
både politiske og services-mindede initiativer.

72
73

Rammer
DSFI skal hvert år afholdes i Universitetsparken efter studiestart i forbindelse med Universitetets årsfest.

74

Det skal være gratis for alle studerende i Aarhus at deltage i DSFI, uanset hvilken uddannelsesinstitution de kommer fra.

75
76

DSFI er ikke markedsføringsmæssigt åbent for kommercielle samarbejdspartnere ud over de helt centrale og uundværlige hovedleverandører, for hvem dette er et krav for deltagelse.

77
78

Det laves hvert år en samarbejdsaftale med AUS omkring DSFI, hvori bl.a. dette er specificeret og tilpasset AUS og SRs fælles
ønsker med respekt for ovenstående.

79
80
81
82

Målsætninger
•
Økonomisk: Minimum et nul-resultat, dog meget gerne et overskud der kan reintegreres i arrangement og i de politiske
aktiviteter på arrangementet
•
Deltagermæssigt: 15.000 tilmeldinger på Facebook, hvor 50% af “måske” regnes med.

83

Studenterhåndbogen

88
89
90

Studenterhåndbogen udbreder samtidig kendskabet til Studenterrådet gennem information om Studenterrådet som organisation, og vores mange politiske- og services aktiviteter. Studenterhåndbogen bidrager yderligere med en økonomisk ressource til
det politiske arbejde, samt en platform for politisk kommunikation.

91
92

Studenterhåndbogen er samtidig et vigtigt historisk element i Studenterrådet, og den bidrager derfor til historien om Studenterrådet og omgivelserne omkring .

93
94
95
96

Rammer
Studenterhåndbogen skal udkomme på både dansk og engelsk, og skal være relevant for både danske og internationale studerende. Studenterhåndbogen skal indeholde materiale om studieliv, anbefalinger og guide til Aarhus by, Studenterrådet og SRs
sociale, faglige og politiske aktiviteter og Aarhus Universitet som en faglig og organisatorisk institution.

97
98
99
100
101
102

Målsætning
•
Udkomme til alle nye studerende.
•
Udsendes én gang årligt.
•
Sikre relevans for både sommer og vinterstartere, f.eks. ved generelt professionelt informationsniveau om SR, AU og
Aarhus by.
•
50.000 kr. i overskud.

84
85
86
87

Bidrager til formål
Studenterhåndbogen bidrager til de studerendes sociale og faglige interesser. De sociale interesser varetages igennem information om, hvordan det er at være studerende i Aarhus, og de faglige interesser varetages gennem information om Universitet som
en faglig og organisatorisk institution.

103 Studiestartspakken
104
105
106

Bidrager til formål
Studiestartspakken bidrager til de studerendes sociale og faglige interesser. De sociale interesser varetages gennem vedlagt
information om AU, studenterforeninger og Aarhus som by, dette i form af Studenterhåndbogen samt indstik fra studenterfore-
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107
108

ninger. De faglige interesser varetages igennem vedlagte studenterrelaterede redskaber (Studiekalenderen), og information om
faglige arrangementer (Bl.a. Studenterrådets kursusvirksomhed).

109
110

Studiestartspakken bidrager samtidig til udbredelsen af kendskabet til Studenterrådet, og giver en platform til politisk kommunikation.

111
112
113

Rammer
Grundet aftalen med Aarhus Universitet, må pakken ikke indeholde løst liggende kommercielle reklamer fra private virksomheder.

114
115

Det skal være muligt for øvrige politiske organisationer at deltage i pakken, men det skal samtidig være tydeligt, at det er Studenterrådet der er afsender af den samlede pakke.

116
117
118
119
120

Målsætninger
•
Udkomme til alle nye studerende.
•
Udsendes én gang årligt.
•
Sikre relevans for både sommer og vinterstartere, f.eks. ved at opdatere velkomstbrevet.
•
Alle steder, hvor pakken deles ud, præsenteres SR af FU-medlemmer eller Generalsekretæren

121 Studiemesse
122
123
124
125
126

Bidrager til formål
Studiemessen bidrager direkte til de studerendes faglige og økonomiske interesser. Økonomisk ved at være en ramme, hvorigennem virksomheder uddeler gode tilbud til de studerende. Fagligt ved at gratisterne og virksomhederne udvælges, så de
videst muligt omfang er faglig relevante for de studerende. Indirekte bidrager Studiemessen til Studenterrådets overordnede
formål med service, ved at den skaber et overskud, især til Studenterrådets politiske aktiviteter.

127
128

Derudover udgør Studiemessen en platform for udbredelse af Studenterrådets politiske aktiviteter. Det sker gennem Studenterrådets egen bod på messen, hvor vi kan diskutere politik med de besøgende på messen.

129
130
131
132
133
134

Rammer
Rammerne for arrangementet er, at der fra år til år bliver etableret overblik over, hvor mange besøgende der kommer, så det
bliver muligt at sætte målsætninger på det område. Vandrehallen skal være forbeholdt gratister, og der skal være en bod til
Studenterrådet centralt i Aulaen og en studenterrådsbar i Vandrehallen. Arrangementet skal give overskud, så det tjener penge
til Studenterrådet, og arrangementet ligger i begyndelsen af studieåret og afholdes i Vandrehallen, Aulaen og Solgaarden på
Aarhus Universitet?.

135
136
137
138

Målsætninger
•
5000 deltagere.
•
Udsolgt af virksomheder.
•
Generere overskud på kr. 250.000.

139 Northside Festival
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Bidrager til formål
Studenterrådets involvering i Northside Festival bidrager til formålet med Studenterrådets service som en politisk åben platform.
Studenterrådet får tildelt telte, og får derigennem muligheden for visuelt og direkte at kommunikere med de almindelige festivalgængere. Det er en god mulighed, for at nå ud til unge og studerende vi ikke altid rammer. Derudover bidrager Studenterrådets
involvering i arrangementet til udbredelsen af kendskabet til vores organisation. Ved at få vores logo på barer og telte, får vi
vist hvem vi er til en større gruppe mennesker. Internt styrker involveringen i Northside Festival også Studenterrådet gennem
en styrkelse af netværket. Studenterrådet kan tilbyde sine aktive medlemmer billetter til en festival, og disse får mulighed for,
at arbejde sammen og lære hinanden at kende. Studenterrådets aktiviteter på Northside Festival skal også generere penge til
Studenterrådets yderligere aktiviteter.

149
150
151
152

Rammer
Rammerne for arrangementet er, at Fagrådene, Forretningudvalget og Sekretariatet har førsteret på de billetter Studenterrådet
får tildelt. Derudover skal arrangementet muliggøre at Studenterrådet får adgang til en platform, der kan bruges til udvikling og til
at kommunikere politik.
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153
154
155

Målsætninger
•
Genere et overskud.
•
Visuel genkendelighed i alle de aktiviteter SR driver på Festivalen.

156 Studiekalenderen
157
158
159
160
161

Bidrager til formål
Som studerende er det vigtigt, at holde styr på og kunne overskue sin tid og organiseringen af denne. En studiekalender er et
godt redskab til at hjælpe med dette, og derfor udgør Studenterrådets Studiekalender som sådan et værktøj i hverdagen, der
kan komme de studerende til hjælp både i deres faglige og sociale interesser. Kalenderen bidrager samtidig til de studerendes
økonomiske interesse, ved at tilbyde et gratis alternativ til betalingskalenderne.

162
163

Derudover giver kalenderen også SR en platform til at fortælle lidt om vores politiske aktiviteter, og hvem vi er til de studerende i
Aarhus. Studiekalenderen bidrager yderligere med en økonomisk ressource til det politiske arbejde.

164
165
166
167

Rammer
Studiekalenderen har tidligere år krævet større investeringer fra SR for at kunne fortsætte, og det er således hvert år fremadrettet en forudsætning for at kalenderen kan gå i trykken, at der ligger dokumentation for at den som minimum kan nå et økonomisk break-even.

168
169

Studiekalenderen udkommer hvert år i forbindelse med studiestarten (medio august måned), og distribueres i 10.000 eksemplarer i Aarhus og 10.000 eksemplarer i andre universitetsbyer i Danmark.

170
171

Der skal som minimum være sider om Studenterrådet og vores aktiviteter i Aarhus-udgaven, og vores logo på forsiden af alle
udgaver.

172
173
174
175

Målsætninger
•
Generere kr. 100.000 i overskud.
•
Et fast flerårigt kontraktligt samarbejde med Studenterrådene eller studenterorganisationerne ved andre universiteter
i Danmark omkring de 10.000 ikke-Aarhus udgaver.

176 Printservice
177
178
179

Bidrager til formål
Studenterrådets PrintService er et tilbud til alle studenterorganisationerne på AU, hvor de har mulighed for at printe plakater og
flyers til fordelagtige priser i god kvalitet.

180
181

Markedsføringsmateriale som plakater og flyers udgør en vigtig del af kommunikationen omkring studenterorganisationers arbejde rundt på universitetet overfor de studerende. Det gælder for alle typer af arrangementer både sociale, faglige og politiske.

182

Derfor er Studenterrådets PrintService et direkte bidrag til at styrke de studerendes sociale og faglige interesser på AU.

183

Samtidig styrker tilbuddet SRs netværk og kendskab iblandt studenterorganisationerne på AU.

184
185
186

Rammer
PrintService er et tilbud til studenterorganisationerne, som skal gives så billigt som muligt, men det må ikke være underskudsgivende for SR at drive.

187

Samtidig skal PrintService sættes op, så det er så let som muligt for Sekretariatet at administrere.

188
189
190

Målsætninger
•
Under halv pris af konkurrerende printmuligheder på Universitetet.
•
Alle fagråd kender og benytter denne service

191 Plakatservice
192
193

Bidrager til formål
Plakatservice giver mulighed for at man, mod betaling, kan få ophængt plakater rundt på AU.
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194
195

Plakatservice er både et kommercielt tilbud til Studenterrådets kunder samt en politisk ressource, der sikrer at Studenterrådets
plakater kommer ud på hele AU.

196
197

Plakatservice bidrager derfor til det politiske arbejde, ved at give en platform for politisk kommunikation samt en økonomisk ressource til det politiske arbejde.

198
199

Rammer
Plakatservice skal som minimum tilbydes 3 gange pr. semester.

200
201
202

Målsætninger
•
Generere overskud på kr. 20.000 om året.
•
Markedsføres overfor SRs kunder.

203 Kursusvirksomheden
204
205
206
207

Bidrager til formål
Studenterrådets Kursusvirksomhed bidrager til de studerendes faglige interesser igennem kurser, der oplyser og opkvalificerer
de studerende indenfor studierelevante emner. Kursusvirksomheden bidrager samtidig til de studerendes økonomiske interesser, ved at sikre adgangen til billige studierelevante kurser.

208

Kursusvirksomheden er derudover med til at udbrede kendskabet til Studenterrådet og Studenterrådets øvrige aktiviteter.

209
210
211

Rammer
Det er vigtigt, at kurserne er prisfastsat ud fra det princip, at de skal koste så lidt som muligt, uden at det medfører at de giver
underskud. Alle kurser skal, så vidt muligt, udbydes mindst 2 gange årligt.

212
213

For at sikre, at kursusvirksomheden udbreder kendskabet til Studenterrådet, skal en fra Studenterrådet visuelt være til stede til
alle kurser.

214
215

Indenfor rammerne af denne vedtagne strategi, kan kursusvirksomheden både organiseres som en selvstændig forening, med
mulighed for støtte fra f.eks. kommunen, eller som en integreret servicedel i Studenterrådet som de øvrige serviceaktiviteter.

216
217
218

Målsætninger
•
250 kursister årligt.
•
Øget markedsføring af kursusvirksomheden.

219 Delfinen
220
221
222
223
224
225

Bidrager til formål
Er et af Studenterrådet støttet blad henvendt til studerende. Bladet bidrager til de studerendes faglige interesser gennem et generelt højt journalistisk niveau, der oplyser om studierelevante og faglige problemstillinger. Herunder figurerer Studenterrådets
egne sider. Derudover bidrager stoffet også til de studerende sociale interesser, ved at fortælle om studiemiljøet på Universitetet
og derudover koncerter og events i Aarhus. Gennem Studenterrådets egne sider kan der kommunikeres politik samtidig med,
det er en platform for at udbrede kendskabet til Studenterrådet til bladets læsere.

226
227
228

Rammer
Delfinen har redaktionel frihed, og kan dermed skrive om det den har lyst til. Derudover uddeles den gratis til de studerende.
Delfinen uddeles på hele Universitetet 8 gange om året, og udsendes til alle nye studerende gennem Studiestartspakken.

229
230
231

Målsætninger
•
Skal minimum gå i nul, og et evt. overskud reintegreres som investering i Delfinen.
•
Udkommer andre steder end AU, f.eks. klinikker og caféer.

232 Nye aktiviteter og arrangementer
233
234
235

Bidrager til formål
Studenterrådet støtter ikke alle initiativer, og melder sig ikke på banen i forhold til alle typer arrangementer. Forudsætningen for
deltagelse i nye arrangementer er, at de skal bidrage direkte eller indirekte til SRs serviceformål.
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236
237
238
239
240
241

Rammer
Nye aktiviteter skal kunne bevare balancen mellem Sekretariatets nuværende ressourcer og ressourcebehovet, således at de
nye initiativer vægtes mod de eksisterende, og der ikke sker en overbelastning af Sekretariatets medarbejdere eller Forretningsudvalget. Studenterrådet er en demokratisk organisation drevet i overensstemmelse med beslutninger truffet af de studerende,
og derfor skal nye projekter, såfremt de medfører større organisatoriske eller økonomiske forandringer, godkendes af Fællesrådet.

242 Generel målsætning for service
243
244

Hvert enkelt service aktivitet har deres egne målsætninger, disse giver så anledning til at kigge på tværs af alle aktiviteter, og
definere nogle generelle målsætninger for hele serviceorganisationen.

245
246
247
248
249
250
251
252

Studenterrådet er afhængig af et årligt tilskud fra AU, dette gælder også service aktiviteterne som helhed, derfor er det vigtigt at
Studenterrådet opbygger et solidt økonomisk fundament, der kan modstå en pludselig nedgang i tilskuddet. Studenterrådet er
samtidig afhængigt af, at de studerende på AU kender til Studenterrådet, derfor bidrager mange af de enkelte aktiviteter også til
at øge kendskabet til SR blandt de studerende, men det er nødvendigt at analysere, hvor mange der kender til SR, og hvor man
skal ligge en indsats for at øge kendskabet. Studenterrådet er en politisk organisation, og skal markere sig i denne offentlige
debat, dette kræver ligeledes en stærk økonomi. Det skal samtidig være en målsætning for serviceaktiviteterne, at disse optager
så lidt af forretningsudvalgsmedlemmerne tid som muligt, sådan at disse kan koncentrere sig om politik og de i statutten fastlagte opgaver.

253

Der er derfor formuleret følgende 4 generelle målsætninger for Studenterrådet i denne strategiperiode:

254
255
256
257

•
•
•
•

Egenkapital tilsvarende driftstilskuddet, der kan dække aktivitetsniveauet på nuværende tidspunkt.
Analyser og forøg kendskab til SR blandt studerende på AU.
Skabe kr. 400.000 i råderum til politik (i dag 265.000 ).
Frigørelse af tid fra Forretningsudvalget til politik, og de i statutten fastlagte opgaver

258 Tidsplan og overgangsbestemmelser
259
260

For at sikrer kontinuiteten og muligheden for langtidsplanlægning, skal strategien gælde i 3 rådsår og der skal påbegyndes en
revidering af strategien ét år før udløb.

261
262

Strategien skal vedtages på Fællesrådsmødet den 19/9 2012, og er som en overgangsbestemmelse gældende 3 rådsår frem,
målt fra rådsåret 2013/2014s påbegyndelse.

14
14

Formål
Bidrager til formål

Rammer

Målsætninger

Bidrage dirrekte eller indirekte til SRs serviceformål
Større projekter godkendes
i FR
Bevare balancen i sekretariat

Faglige interesser
Sociale interesser
Politisk platform
Kendskab til SR

Redaktionelt frihed
Gratis blad
Uddeles 8 gange årligt
En del af studiestartspakken

Faglige interesser
Økonomiske interesser
Kendskab til SR

Så lav kursuspris som muligt 250 kursister årligt
Øget kendskab blandt de
Må ikke give underskud
studerende
Kurserne udbydes 2 gange
årligt
SR visuelt tilstede til kurser

Politisk ressouce
Politisk platform
Økonomisk ressource

Mindst 3 gange pr. semester

Overskud på 20.000 kr
Markedsføres overfor SRs
kunder

Politiske ressoucer
Indirekte faglige og økonomiske interesser

Må ikke give underskud
Så lav print pris som muligt
Mindst mulig administration

Under halvpris af konkkurerende printmuligheder
Kendskab og brug hos alle
fagråd

Økonomiske interesser
Faglige interesser
Kendskab til SR
Økonomisk ressouce

Må ikke gå i underskud
Udkommer på andre universiteter
Materiale om SR
SR logo på alle kalendre

Give 100.000 i overskud
Oplag på 30.000

Politisk platform
Styrker SR´s netværk
Kendskab til SR
Økonomiske ressoucer

Fagråd, FU og sek. har
førsteret til fribilletterne
Der skal være en politisk
platform

Give overskud
Visuel genkendelighed til SR

Økonomiske interesser
Faglige interesser
Politisk platform
Økonomisk ressource

Vandrehallen er for gratister
SR har central bod i Aulaen
Skal give overskud
Afholdes i Vandrehallen, Solgaarden og Aulaen

5000 deltagere
Udsolgt af virksomheder
Overskud på 250.000

Sociale interesser
Faglige interesser
Kendskab til SR

Ingen løstliggende reklamer
fra kommericielle firmaer
Mulig deltagelse af andre pol.
organisationer
Synlig SR som afsender

Udkomme til alle studerende
Udsendes en gang om året
Relevant for både vinter og
sommer startere
Præsentation fra FU eller GS

Sociale interesser
Faglige interesser
Kendskab til SR
Politik platform
Økonomiske ressourcer

Relevant for danske og internationale studerende
Skal indeholde tekst om:
Studieliv, Aarhus by, SR, AU

Udkomme til alle studerende
Udsendes en gang om året
Relevant for både vinter og
sommer startere
50.000 i overskud

Platform for politik
Sociale interesser
Kendskab til SR

Minimum nulresultat
Universitetsparken
Overskud reintegeres
Gratis for alle studerende
Ingen kommercielle reklamer 15.000 tilmeldinger på FB
Alle studerende i Aarhus

Nye proj.
Minimum nulresultat
Overskud reintegeres
Udkomme andre steder end
AU

Delfinen
Plakatservice
Printservice
Kalender
Northside
Studiemesse

Skabe 400.000 i råderum til politik
Analysere og forøg kendskab til SR blandt studerende på AU
Frigørelse af tid fra forretningsudvalget til politik og de i statutten fastlagte opgaver
Egenkapital tilsvarende driftstilskuddet der kan dække aktivitetsniveauet på nuværende tidspunkt

Kurser

Skabe ressoucer / platforme til det politiske arbejde

Styrke de studerendes sociale, økonomiske og faglige interesser

Bidrage dirrekte eller indirekte til SRs serviceformål

SHB

Indirekte

SSP

Direkte

DSFI
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Bilag 5: Valg af person til Aarhus Universitets-Sports Idrætsudvalg
Indstilling til Fællesrådet
Studenterrådet har en plads i Aarhus Universitets-Sports Idrætsudvalg. Idrætsudvalget er en form for bestyrelse for Aarhus
Universitets-Sport og mødes ca. 8-10 gange om året.
I idrætsudvalget sidder der udover Studenterrådets repræsentant, repræsentanter fra medlemsklubber og fra Aarhus Universitet. I kan læse mere om idrætsudvalget her: http://aus.dk/om-aus/idraetsudvalget/
Den hidtidige repræsentant har været Claus Bjørn-Diderichsen, der er ved at afslutte sine studier og har fået job i København.
Der skal derfor vælges en ny repræsentant på Fællesrådsmødet den 18/9
Skulle der være behov for opklarende spørgsmål til denne post eller kommentarer kan man altid henvende sig til:
Per Dalbjerg
per@sr.au.dk
60 62 25 07

Bilag 6: Valg til Aarhus Universitets bestyrelse
Nedsættelse af valgkampsgruppe:
Der skal på fællesrådsmødet den 18. september nedsættes en valgkampsgruppe, der hurtigst muligt skal i gang med at planlægge Studenterrådets universitetsvalgkamp. Valgkampsgruppen skal bestå af 1-3 personer fra forretningsudvalget, der har
ansvaret for gruppens arbejde, samt 1 person fra hvert fagråd!
Arbejdet består i at planlægge og koordinere valgkampen, herunder godkende budget, uddelegering af opgaver, konkret planlægning af events samt hjælp i forbindelse med udførelsen af valgkampen. Arbejdsmængden forventes at være 4 møder af 1½
times varighed, 1 times forberedelse til møder samt arbejde i valgugen.
OBS! Et godt resultat ved universitetsvalget er afgørende for Studenterrådets legitimitet overfor de studerende og ledelsen.
Arbejdet i denne gruppe, og valget generelt er derfor en vigtig prioritering for Studenterrådet.
Spørgsmål kan rettes til formand for Valgkommissionen Eske M. Pedersen på 25377390 eller emptau@gmail.com

Opstillinger til Studenterrådets spidskandidater:
Heidi Klokker Andersen:
Kære Fællesråd
Hermed en opstilling som spidskandidat for Studenterrådet til universitetsvalget 2012.
Studenterrådet og studenterpolitik er af stor betydning og en væsentlig del af min hverdag og tid her på universitetet. Jeg
startede i Statsrådet på Statskundskab på 1. semester men har siden været aktiv i Studenterrådets Styrelse og nu Forretningsudvalg.
I Studenterrådets Styrelse og Forretningsudvalg har problematikker internt på Aarhus Universitet været en stor del af mit
politiske arbejde. Jeg sidder i denne forbindelse i universitetets nye uddannelsespolitiske organ, AU Forum for Uddannelse og
beskæftiger mig i det daglige med problemstillinger omkring internationale studerende, AU’s administration og studiemiljøet i det
hele taget. Derudover nærer jeg stor interesse for uddannelsespolitik på landsplan i både DSF og Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvor jeg er en del af universitetsnetværket. Foruden disse interesseområder, har jeg i de seneste tre år fulgt vores
tidligere spidskandidater i både valgkamp og det daglige bestyrelsesarbejde. Dette, samt et nyt politisk udvalg, AUPUS, med
fokus på sammenhæng i den politiske indsats på alle universitetets niveauer, har givet mig lysten til at repræsentere de studerende i universitetets øverste organ, bestyrelsen.
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Netop AUPUS og vigtigheden af en fælles studenterpolitisk indsats i alle universitetets organer er af stor betydning for gennemførelsen af Studenterrådets politik. Sammenhængen mellem bestyrelsesmedlemmerne og Studenterrådets øvrige politiske
arbejde er derfor helt essentielt og noget enhver spidskandidat bør prioritere. Jeg vil derfor også have arbejdet i AUPUS og
tilknytningen til Studenterrådet i højsæde såfremt I ønsker mig som Studenterrådets spidskandidat.
Foruden en prioritering af en fælles studenterpolitisk indsats i alle universitetets organer, mener jeg, at både FUP og sikring af
uddannelseskvaliteten på universitetet stadig er vigtige udgangspunkter for bestyrelsesarbejdet. Det er fortsat vigtigt at pointere
når der på universitetet begås markante fejl i implementeringen af den faglige udviklingsproces, samt hvorledes arbejdsgrupper
der påstås at være løsningen på en manglende inddragelse, også rent faktisk viser sig at være dette. Det er ligeledes vigtigt at
have kvaliteten i undervisning og uddannelse for øje, når man står overfor et universitet der i den grad søger at modernisere,
internationalisere og effektivisere. Jeg vil derfor have dette som mine fokusområder såfremt I ønsker mig som spidskandidat og
jeg vinder en bestyrelsespost.
At være Studenterrådets spidskandidat ved universitetsvalget vil være en stor tillidserklæring og jeg vil gå til opgaven med ydmyghed, glæde og entusiasme. Jeg håber derfor, at I vil vælge mig som en af Studenterrådets spidskandidater 2012.
Bedste hilsner
Heidi Klokker
Stud.scient.pol., 7. semester
Medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg
Tlf: 22 92 26 22
Mail: klokker@sr.au.dk

Benjamin Bilde Boelsmand:
Jeg hedder Benjamin Bilde Boelsmand, jeg er 25 år gammel, læser Historie på kandidaten og vil gerne have lov til at genopstille
til Aarhus Universitets bestyrelse som Studenterrådets spidskandidat.
Jeg har en lang erfaring i studenterpolitik, der startede som elevrådsformand i folkeskolen og gymnasiet, og som er kulmineret
med pladsen i bestyrelsen i år og min tid som næstformand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet fra marts 2010-marts
2011.
Det seneste år har – også – stået i den faglige udviklingsproces’ tegn. Nærmere bestemt implementeringen med flytninger,
administrative ændringer og nye faglige miljøer. Det kaos der tegnede sig i medierne i starten af året, har været mit og Karen
Maries hovedfokus som bestyrelsesmedlemmer. Vi har italesat problemer og forsøgt at få universitetet til at løse dem. Derudover har vi haft stort fokus på udarbejdelsen af AU’s nye strategi, der skal vedtages mod slutningen af året.
Næste år bliver de vigtigste opgaver arbejdet med at finde en ny rektor til universitetet samt at følge implementeringsprocessen helt til dørs. Jeg håber, at jeg kan få fællesrådets støtte til at løfte denne opgave. I første omgang ved at I vælger mig som
spidskandidat.
Jeg kan desværre ikke være til stede på fællesrådsmødet, da jeg sidder til bestyrelsesseminar i Sønderjylland. Hvis I har nogle
spørgsmål op til fællesrådsmødet, så ring endelig på 26 98 06 06.
Med venlige hilsner
Benjamin Bilde Boelsmand
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Bilag 7: Indsupplering af et medlem i Levevilkår- og Uddannelses Politisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS)
Indstilling til Fællesrådet

Ulrik Nørgaard Rønsbo har valgt at træde ud af LUPUS, der skal derfor indsuppleres et nyt medlem på fællesrådsmødet den
18/9.
LUPUS har følgende sagsområder:
Uddannelses politik, herunder lokal og national politik
Levevilkårs politik, herunder lokal og national politik
Danske Studerendes Fællesråds Politikkonferencer og Landsforum
For yderligere oplysninger henvises til kommissoriet for udvalget.
Man er også yderst velkommen til at kontakte udvalgssekretær Simon Chievitz fra forretningsudvalget. Han har nedenstående
kontaktoplysninger
Simon Chievitz
Tlf.: 27 33 60 53
simon@sr.au.dk

Bilag 8: Indsupplering af et medlem i AU-Politisk Udvalg i
Studenterrådet (AUPUS)
Nanette Gadegaard Jørgensen og Ulrik Nørgaard Rønsbo har valgt at træde ud af AUPUS, der skal derfor indsuppleres 2 nye
medlem på fællesrådsmødet den 18/9.
AUPUS har følgende sagsområder:
Aarhus Universitets bestyrelse
Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau
Studienævn og akademiske råd
For yderligere oplysninger henvises til kommissoriet for udvalget.
Man er også yderst velkommen til at kontakte udvalgssekretær Heidi Klokker fra forretningsudvalget. Hun har nedenstående
kontaktoplysninger
Heidi Klokker Andersen
Tlf.: 22 92 26 22
klokker@sr.au.dk
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Bilag 9: Studerende bliver også arbejdsløse!
I Studenterrådet mener vi, at samfundet må tage hånd om de studerende vi udklækker. I et dynamisk samfund som det danske
er det svært at forudsige, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og særligt hvad det er for typer jobs der er når man er færdig.
Det er i dag ikke muligt at vælge et studie, som man kan være sikker på fører til et job når man er færdig. I lyset af krisen er det
kun blevet sværere at få jobs og endnu svære at forudsige hvilke typer jobs der kommer. Politikkerne har mange flotte målsætninger om, at vi skal tage længere videregående uddannelser. I studenterrådet synes vi ikke, at vi studerende skal straffes for at
følge disse fine målsætninger. Derfor vil vi have garantier for en grundlæggende økonomisk sikkerhed, når vi gør som vi bliver
bedt om. Vi oplever at jobudsigterne er usikre og at det kan tage flere år før vi kan få relevant arbejde. Vi oplever i stigende
grad at blive ansat på kontraktuelle forhold over kort tid. Derfor må samfundet tilbyde os sikkerhed omkring vores jobsøgning og
derfor har Studenterrådet en holdning til arbejdsmarkedet og dagpengespørgsmålet. Vi kræver:
•
•

Optjeningsretten fra et til et halvt år
4 års dagpenge

I et presset akademisk arbejdsmarked må vi arbejde tæt sammen med fagbevægelsen for vores arbejdsforhold. Vi vil ikke byde
vores kandidater, at de risikere at blive et nyt lag af rettighedsløse arbejdere i et dansk samfund som ellers slår sig op på at
være et velfærdssamfund. 4 år er et realistisk bud på en dagpengeperiode, der ikke presser akademikere til at handle usolidarisk med andre faggrupper og presse deres vilkår. Et halvt års optjeningsperiode gør det meget mere realistisk for den organiserede arbejdskraft at bibeholde retten til dagpenge i en tid, hvor vi er udsat for flere og flere kontraktuelle korttidsansættelser.
Alle fortjener gode arbejdsforhold!
Vi har ingen fine fornemmelser i forhold til at tage arbejde, men det skal ikke være akademikernes opgave at tage arbejdet i
NETTO fra de ufaglærte. Vi vil insistere på ikke at tage andre faglærte eller ufaglærtes arbejde. Derfor går vi ind for de ovenstående dagpengekrav så vi ikke skal risikere en usikker tilværelse på kontanthjælp eller at blive lønpressere for andre faggrupper og skubbe dem ud i arbejdsløshed. Derfor vil Studenterrådet og fagbevægelsen kæmpe sammen om de politiske krav.
Studerende, faglærte og ufaglærte og akademikere har fælles interesser i et stærkt arbejdsmarked og skal sammen kæmpe for
forbedringer af arbejdsvilkårene og job til alle grupperne.
Sammen står vi stærkest!
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Bilag 10
Studiejob, ikke arbejdsløshed

Indledning
Der er stigende arbejdsløshed i Danmark. Det gælder på tværs af mange
brancher og grupper i samfundet. Ungdomsarbejdsløsheden stiger imens den
generelle arbejdsløshed og dimmitendledigheden gør det samme.1
Arbejdsløsheden rammer derfor hårdt ned, netop i den gruppe af befolkningen
som Studenterrådet repræsenterer og politikernes svar har indtil nu været at
de studerende og dimmitender skal stjæle jobs fra unge med anderledes
uddannelsesbaggrund. Akademikere skal ikke have HKernes jobs, begge
grupper skal have arbejde. Hermed lægges ansvaret over på den enkelte
studerende på trods af en massiv jobmangel i samfundet.2 Derudover viser det
sig ikke overraskende at den enkeltes uddannelsesforløb og udvikling af
erfaringer her ikke er uden betydning for vedkommendes jobmuligheder.
Arbejdsløshed handler således i høj grad også om universitetspolitik,
gennemførselstider og universitetets evne til arbejde sammen med det
omgivende samfund, hvor de nuværende politiske målsætninger om at komme
hurtigere igennem står i modsætning til gode chancer for beskæftigelse.
Studiejobs spiller en vigtig rolle som katalysator for et fremtidigt vellykket
arbejdsliv, men man skal have tid til at kunne få kompetencerne.

Studiejobs – betydning for beskæftigelse
I det følgende beskrives den aktuelle situation vedrørende studiejobs i Aarhus
og Studenterrådets holdning hertil. I et rent arbejdsmarkedsperspektiv viser
det sig at det ikke har nogen betydning for studerendes jobmuligheder og
ledighedsrisiko, om de har været 5, 6 eller 7 år om studiet. I det hele taget
1

http://ae.dk/analyse/5000-flere-ledighedskoen, http://ae.dk/analyse/ungdomsarbejdslosheden-er-slaet-mindst-15-artilbage og http://ae.dk/files/AE_dimittendledighed-koster-i-loenposen-mange-aar-frem.pdf
2
Dette kan blandt andet ses gennem Mette Frederiksen og Mortens Østergaards udtalelser om akademikere skulle
arbejde i Netto: http://politiken.dk/politik/ECE1543860/ministre-giver-unge-akademikere-en-opsang/
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spiller gennemførselstiden en begrænset, grænsende til forsvindende rolle. 3 De
studerendes karakterer har ligeledes ikke nogen større indflydelse på deres
jobmuligheder, såfremt de har relevante cv-opbyggende elementer med sig fra
deres studietid. Med andre ord, det viser sig at være en fordel at
studieforlænge, såfremt man bruger tiden på at danne sig et stærkt cv
gennem studierelevante studiejobs. Således har 63 % af de beskæftigede
dimmitender således haft et fagligt relevant studiejob, imens det samme kun
gør sig gældende for 46 % af de ledige, hvilket er en sigende forskel.4
Studiejobs har på den måde en helt central betydning for vores chancer på
arbejdsmarkedet og derfor er det vigtigt at vi får rammer og tid til at tage
disse fra universitetet og ministeriet, samtidig med at det er vigtigt at Aarhus
Kommune udbyder et adækvat antal studiejobs, der kan matche behovet i en
by med en så studenterpræget demografi som Aarhus. Her tænkes der ud over
kommunens egne stillinger på formidling og tilskyndelse til en ambitiøs indsats
fra private virksomheders side. I den forbindelse kan det virke forvirrende at
kommunen nedlagde deres studiejobbase og der nu eksisterer flere søgeflader
i drevet af forskellige organisationer og institutioner.5 Her ser vi gerne at
kommunen prøver at videreføre det initiativ de havde i udgangspunktet og
drive det over flere år. Investering i studiejobs kræver engagement over flere
år!
 Oprettelse af 1000 permanente, studierelevante studiejobs i kommunalt
regi
 Kommunen opretter en jobbase centralt og tager selv ansvar for denne
 Kommunen forpligter sig på at yde en indsats for integrationen af
studerende i virksomheder i Aarhus

Ordentlige rammer om studiejobs
Vi skal ikke blot sikre gode rammer om studiejobs og generel beskæftigelse,
men derudover sørge for at de jobs der bliver skabt er under de bedst mulige
vilkår. Som en hver anden gruppe i samfundet bør studerende ikke tage til
takke med forringede eller generelt ringe arbejdsvilkår, dårlig løn og høje risici.
Derfor går Studenterrådet ind for at alle regulære studiejobs og stillinger, for
studerende og andre, er på overenskomstvilkår. Arbejdsgiverne skal ikke
kunne presse deres medarbejdere til at acceptere lav løn og jobsikkerhed.
Derfor er det ikke i orden når SUL – Fagforeningen for studenterundervisere,
studentervejledere og studenterundervisere vurderer at kun 10 % af de
studerende der er ansat ved universiteterne får den løn de
overenskomstmæssigt har krav på.6 Studerende der arbejder ved
universiteterne skal ikke underbetales med op til 42 kr. i timen! På samme
3

http://www.ac.dk/media/99390/det_frie_valg.pdf, p. 20-38
Ibid. p. 31
5
http://www.jobbank.au.dk, http://www.aarhus.dk/da/aarhus/Uddannelse-i-Aarhus/Studiejobs.aspx og
http://www.studenterhusaarhus.dk/Jobbørs.aspx
6
http://www.information.dk/296581
4
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måde skal Studenterrådet støtte arbejdet for overenskomster på traditionelle
ungejobs i Aarhus og imod virksomheders og arbejdsgiveres evt. forsøg på at
undergrave disse forhold gennem fyringer og lockouts, som det f.eks. opleves i
restaurationsbranchen i Aarhus for tiden. Denne branche er præget af
studenterarbejdere og udgør et eksempel på. Ud over arbejdsmarkedsmæssige
vilkår er der også faglige vilkår der skal gøre sig gældende før studiejobs har
den ønskede effekt. De skal have en så høj grad af faglig relevans at de
bidrager aktivt til udviklingen af den studerendes kompetencer. Derudover er
det vigtigt at arbejdet ikke kunne være dækket ved en almindelig ansættelse
eller sker på bekostning af en sådan. Vi skal ikke erstatte vores
færdiguddannede med studerende, men sikre at der er tilstrækkeligt arbejde til
begge grupper. Studenterrådet arbejder således ikke alene for studiejobs, men
for studiejobs under følgende faglige og arbejdsmarkedsmæssige vilkår:
 Arbejdet må ikke ske på bekostning af regulære ansættelser
 Arbejdet skal være under gældende og adækvate overenskomstmæssige
vilkår
 Arbejdet skal henvende sig til specifikke studieretninger og ikke alment
til de studerende
 Arbejdet skal være fagrelevant

Studiejobs – et politisk og kommunalt ansvar
Rapporten Det frie valg eller det frie fald som Akademikernes
Centralorganisation har udgivet slås det fast at man får job gennem sit
studiejob, som studerende, i forlængelse af det netværk man får etableret. Det
gør sig både gældende personligt, men gør også studiejobs til en fremragende
kommunal investering. De dygtige studerende man får ind i studiejob lokalt i
kommunen vil statistisk få job i forlængelse af dette lokale netværk. På den
måde kan kommunen gennem billige stillinger til studerende investere i at
holde kvalifeceret arbejdskraft i Aarhus på langt sigt. I Aarhus Kommune anser
Studenterrådet det for nødvendigt med en sådan investering, idet København
som by mere eller mindre sælger sig selv til nye kandidater.

Aarhus som studie(job)by
Vi mener at Aarhus skal være en levende, international, fremtidsskuende by og
det kræver de lyseste hoveder vi kan producere. De skal fastholdes i Aarhus
gennem ambitiøse investeringer fra kommunen på området over en årrække,
som ikke pludseligt afbrydes. Ellers risikerer vi at ende som i 2007 da 22 % af
de studerende overvejede at flytte til en anden by at læse som følge af
manglende studiejobs.7 Hvis ikke krisen og den manglende indsats har gjort
situationen værre.

7

http://jyllands-posten.dk/aarhus/uddannelse/article1068926.ece
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Studenterrådet ønsker derfor at Aarhus Kommune tager et direkte ansvar for
situationen i Aarhus, og gennem målrettede og gentagne investeringer sikrer
at studerende tilknyttes og fastholdes i Aarhus.

Arbejdsløshed
Studiejob hænger tæt sammen med en den generelle arbejdsløshed og
ungdomsarbejdsløsheden. Studiejob er en billige og effektiv måde at udvide
antallet af tilgængelige stillinger til studerende og som effekt af dette også
nyuddannede. Hvis stillingerne udbydes til enkelte fagretninger vil de også
skabe jobs til disse og dermed forhindre at akademikerne skal kæmpe om
stillinger inden for 3F og HK området og potentielt tage stillinger fra folk der
specifikt er uddannede til dem. Dermed ser Studenterrådet investeringen i
studiejob under ovenstående betingelser som en billig og målrettet måde at
øge efterspørgslen på arbejde blandt dimmitender og studerende. Dette er en
fordel i tider med stigende ungdomsarbejdsoløshed (pt. 12,7%),8 hvor man
ellers vil se forskellige grupper i samfundet kæmpe om stillinger, som mange
af dem ikke er uddannede til at varetage. Studenterrådet mener ikke at vi skal
tage jobs fra tjenere, kontorpersonale eller lignende og de skal ikke tage jobs
fra os – der skal være stillinger til os alle!

8

http://www.ae.dk/analyse/ungdomsarbejdslosheden-eu-er-hojeste-14-ar
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