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Politik 
Studenterrådet er en politisk organisation. Derfor skal Studenterrådet hele tiden have fokus på og arbejde med 
de politiske emner, der berør de universitetsstuderende. Dette arbejde ligger både i de politiske udvalg og i sa-
marbejde med de øvrige studenterorganisationer i landet igennem Danske Studerendes Fællesråd. Det er vigtig, 
at Studenterrådets arbejde med de politiske emner spænder fra det fagnære niveau helt til nationale. Nedenfor 
gennemgås de væsentlige områder som forretningsudvalget og de politiske udvalg skal arbejde med i det kom-
mende rådsår. De store kampagner er behandlet i et særskilt afsnit.

Uddannelsespolitik
Uddannelsespolitik er ”hvad der berører vores uddannelser - og vores ønsker til dem”. Vi står overfor mange udfor-
dringer og potentielle forringelser i rådsåret 2013, men samtidigt byder der sig også flere muligheder. Derfor skal 
forretningsudvalget og de politiske udvalg, i det følgende rådsår, sætte stærkt ind for at føre, udvikle og kommu-
nikere Studenterrådets uddannelsespolitik. Det er vigtigt, at Studenterrådet har en stærk uddannelsespolitisk profil 
og kan forbedre de mange interne og eksterne tiltag, som er i vente. Det prioriteres, at forretningsudvalget og de 
politiske udvalg arbejder med 7 uddannelsespolitiske hovedområder: 

•	 Universitetsdemokrati, Studiemiljø, Undervisningskvalitet, 
•	 Uddannelsesfinansiering, Eliteuddannelser, optag og uddannelsesfrihed. Hvert af de uddannelsespolitiske ho-

vedområder er endvidere ekspliceret i flere anbefalede tiltag:
•	 Universitetsdemokrati: beskyttelse af studienævnsautonomi, arbejde for at få studerende i ansættelsesudvalg, 

hvor det er relevant, få beslutningsmyndigheden tættere på de lokale niveauer, sikre fri kritisk dialog på Aarhus 
Universitet, sikre oprettelse af brugergrupper med demokratisk udpegede studerende (fx i forhold til biblioteker, 
lokaler etc.) og arbejde for en demokratisk valgt ledelse.

•	 Studiemiljø: arbejde med arbejdsmiljøvurderingen, administrative barriere og et godt miljø for de studerende.
•	 Undervisningskvalitet: kvalitetssikring og fuld implementering af timetalsløftet, mere efteruddannelse af under-

visere og bedre eksamensforhold.
•	 Uddannelsesfinansiering: udarbejdning af et politikpapir, som klargør Studenterrådets holdning til uddannelses-

finansiering, herunder undervisningsrotation for forskere, forbedring af overheadaftaler, taxametersystemet etc.
•	 Eliteuddannelser: herunder minimering af talentudvikling på bacheloren, at undgå at universitetet skaber a- og 

b-uddannelser og sikre fagligheden for alle.
•	 Optag: et ordentligt kvote 2 optag og fagbestemte KOT-indgange. Studenterrådet skal derfor udarbejde og ve-

dtage politik for vores bud på et ordentligt kvote 2 optag.
•	 Uddannelsesfrihed: afskaffelse af bachelorhegnet, forbedre praktikmuligheder, udbuddet af sommerskoler samt 

merit, dispensationsansøgninger og forhåndsgodkendelser af merit.

Levevilkårspolitik
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende år fokusere på 4 centrale områder – SU, bolig, 
transport og studiejob. Kommunalvalget til efteråret er for Studenterrådet en lejlighed til at prioritere, hvor Studen-
terrådet vil sætte bolig, transport og studiejob på den politiske dagsorden i kommunen. Forretningsudvalget og 
de politiske udvalg skal fortsætte med at forbedre de studerendes boligsituation i Aarhus. Dette vil vi gøre bl.a. i 
samarbejde med LLO og DGS i boligpatruljen samt ved at påvirke lokalpolitikerne op til kommunalvalget. Deru-
dover skal forretningsudvalget og de politiske udvalg gennemføre en studiestartskampagne i samarbejde med DSF. 
Desuden skal forretningsudvalget og de politiske udvalg forpligte sig på at arbejde for, at DSF udvikler et nyt bolig-
papir, hvor vi sætter vores præg på papiret.

Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende rådsår gennemføre en kampagne om studenteran-
sattes rettigheder, i samarbejde med SUL (Studenteransattes Landsforbund). Samarbejdet skal styrke relationen 
mellem SUL og Studenterrådet samt selvfølgelig SUL’s relations til studenterbevægelsen generelt.
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal fortsat støtte aktivistiske grupper og bevægelser, der arbejder for 
de studerendes studie- og levevilkår på AU, og som opstår uafhængigt af den etablerede studenterbevægelsen.
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Landspolitik
I det kommende rådsår vil forretningsudvalget og de politiske udvalg fortsætte Studenterrådets engagement i Dan-
ske Studerendes Fællesråd, og vedblive med at gøre vores indflydelse gældende i landsorganisationen og bruge 
det store netværk og erfaringsgrundlag, DSF tilbyder i vores egne kampagner, organisation og gøremål.

Regeringen og centraladministrationen detalj-styrer stadig mere universiteterne. Det er derfor vigtigt, at Studenter-
rådet er med til at tegne en national profil i gensidigt samarbejde med DSF. Derfor skal forretnings-udvalget og de 
politiske udvalg i det kommende rådsår sætte fokus på landspolitikkens lokale virkninger og udvikle landspolitiske 
tiltag, der er forankret problemstillinger der opleves i Aarhus og på Aarhus Universitet - i håbet om at kunne sætte 
fokus på vores politik helt ind bag Christiansborgs mure. Forretningsudvalget og de politiske udvalg forpligtes 
ligeledes på at deltage aktiv og konstruktivt i DSFs landsforum og udvalgsmøderne, og som et minimum sende en 
repræsentant fra Studenterrådet til hvert møde.

Lokalt skal de nationale samarbejde også fasttømres. Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg sætte 
hårdt ind for at forbedre og udbrede samarbejde med resten af elev- og studenterbevægelsen, sådan at vi kan 
hjælpe hinanden og stå sammen for at få vores politik gennemført. Dette medfører en styrkelse af det personlige 
fremmøde af repræsentanter fra DSF i studenterrådet og de politiske udvalg og ligeledes fra Studenterrådet til 
seminarer, møder og konferencer i DSF

Stratetiske samarbejdspartnere
Studenterrådet har gennem de seneste år aktivt skabt flere og flere strategiske samarbejder og relationer, herunder 
bl.a. LLO, Velfærdsinitiativet, ESB-Aarhus etc. Det strategiske arbejde med disse samarbejdspartnere er vigtigt for 
Studenterrådet for at facilitere Studenterrådets politik på bl.a. boligområdet, infrastruktur i Aarhus og omegn. 
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende rådsår fortsat arbejde med disse samarbejdspart-
nere i håb om at opnå resultater.

Koordinering mellem formelle organer
Stadig længe efter, at den faglige udviklingsproces er implementeret, hersker der tvivl om, hvilke beslutninger der 
ligger hos/i hvilke organer. Dette resulterer i, at mange beslutninger tages udenom de demokratiske organer, som 
studerende er repræsenteret i. Dette kan kun modvirkes ved styrket intern koordinering og samarbejde, hvorved 
der holdes opsyn med, hvilke beslutningerne der tages.

Derfor skal forretningsudvalget og de politiske udvalg sikre den interne koordinering og, om nødvendigt, politisere 
emner i (flere af) de formelle organer. Bl.a. ved at bistå ved afholdelse af formøder i de formelle organer, og ved 
forsat at lave opkvalificerende konferencer mm. (herunder studienævnsseminar).

Kampagner
Studenterrådets kampagneaktivitet er kernen i vores politiske indflydelse. Det er her vi sætter fokus på og ændrer 
de studerendes forhold, samtidig med at vi kommer bredt ud blandt studenterbefolkningen. Forretningsudvalget og 
de politiske udvalg skal i det kommende rådsår gennemføre 3 store kampagner: En boligkampagne, en kampagne 
op til kommunalvalget samt en kampagne i løbet af forårssemesteret 2014. Derudover skal forretningsudvalget og 
de politiske udvalg efter behov løbende gennemføre mindre kampagner i forbindelse med konkrete politiske tiltag 
eller som led i et samarbejde med øvrige organisationer.

Boligkampagne
I rådsåret 2013 skal forretningsudvalget og de politiske udvalg køre en boligkampagne hen over sommeren og i 
studiestarten. Noget særligt for i år er, at der er kommunalvalg i efteråret. Det er derfor oplagt at lade boligkam-
pagnen fortsætte længere end normalt og igennem den lægge pres på byrådspolitikerne op til og under valget, så 
vi kan opnå et større fokus på studieboliger i Aarhus og forpligte lokalpolitikerne på at bygge nye og billige stud-
ieboliger til de stadigt flere studerende i byen. 

I forbindelse med kampagnen skal der igen i år være en boligcentral med tilhørende sofaformidling i de to rusuger, 
så Studenterrådet fortsat kan hjælpe de nye studerende, der ikke har noget sted at bo til studiestart.

Kommunalvalg
Til efteråret skal der være kommunalvalg. I denne forbindelse vil forretningsudvalget og de politiske udvalg spille 
en aktivt og konstruktiv rolle, og fremfører de sager vi har ført kampagner på den seneste tid. 

Det vil være oplagt at sætte et politisk fokus, på de store boligproblemer vi slås med året rundt eller proble-matik-
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ken med for få studierelevante studiejobs i Aarhus. DSF har også i deres arbejdsplan specificeret at de vil arbejde 
med kommunalvalgene, og her vil vi selvfølgelig i høj grad samarbejde med DSF.  

I forbindelse med selve valget skal forretningsudvalget og de politiske udvalg afholde mindst et valgarrangement, 
eksempelvis en paneldebat imellem lokalpolitikere. Temaet for en sådan debat vil selvfølgelig skulle have fokus på 
studenterpolitik

Forårskampagne 2014
Med de nye statutter er det konstituerende fællesrådsmøde rykket til primo april. Dette skaber en række tidsmæs-
sige problemer i forhold til først i den næste arbejdsplan at vedtage en forårskampagne i 2014. 

Derfor forpligtes forretningsudvalget og de politiske udvalg i denne arbejdsplan at arbejde med planlægning og 
eventuel delvis udførelse af en forårskampagne inden det konstituerende Fællesrådsmøde 2014. Indhol-det af 
kampagnen skal først konkretiseres af de politiske udvalg ultimo 2013 primo 2014, således at kampagnen kan blive 
så relevant som mulig i forhold til den aktuelle politiske situation i 2014. 

Universitetsvalg
Studenterrådet skal igen i år arbejde for at sikre sig de to bestyrelsespladser og for høj valgdeltagelse. Univer-
sitetsvalget er en gylden mulighed for at tale politik med den brede studenterbefolkning. Der skal derfor arbejdes 
med at være proaktive i forhold til synlighed op til valgkampen, så valget bedst mulig kan handle om politik og ikke 
hvad Studenterrådet er.

Organisation
Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal i det kommende år arbejde med at styrke Studenterrådet som or-
ganisation. Arbejdet med at integrere fagråd skal forsættes, der skal arbejdes aktivt og målrettet med at rekruttere 
nye frivillige. Desuden skal Studenterrådets kommunikation styrkes. 
Nedenfor er de væsentligste organisatoriske fokusområder i det kommende rådsår beskrevet.

Fagråd
Fagrådene er grundlaget for Studenterrådet som organisation, og forretningsudvalget skal i det kommende år 
fortsat arbejde med at integrere fagrådene både horisontalt og vertikalt i organisationen. Samarbejdet skal styrkes 
mellem forretningsudvalget, de politiske udvalg og de enkelte fagråd. Men forretningsudvalget skal også hjælpe 
med at styrke samarbejdet på tværs af fagråd. 

Forretningsudvalget skal sammen med andre interesserede (evt. nedsat i en social gruppe) ligeledes arbejde med 
konkrete ideer der kan styrke samarbejdet på tværs, det kunne være: Månedens fagråd, sociale initiativer mellem 
fagråd, samarbejde om konkrete arrangementer, og fagrådsnyhedsbrev. 

Frivillige i Studenterrådet
Studenterrådet var ikke noget uden de mange frivillige, der hver uge gør et kæmpe stykke arbejde både ude hos 
fagrådene, i de politiske udvalg, i de øvrige udvalg/organer, arrangementerne/kampagnerne, i Delfinen og hos 
Retshjælpen. 

Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal derfor i det kommende rådsår arbejde med at styrke frivilligbasen 
hos Studenterrådet, samt aktivt arbejde med at det skal være sjovere at være frivillig ved Studenterrådet, hvilket 
konkret kunne være afholdelse af sociale arrangementer for frivillige. 

Kommunikation
Studenterrådet er en bred organisation med rigtig mange forskellige aktiviteter. Desværre viser det ofte, at mange 
studerende ikke har kendskab til disse. Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal derfor i det kommende 
rådsår fortsat arbejde med at udbrede kendskabet til Studenterrådets mange aktiviteter. Det er samtidig vigtigt 
at Studenterrådet får styrket sin engelske kommunikation for at kunne nå den voksende gruppe af internationale 
studerende. 

Sociale medier såsom Facebook er efterhånden blevet det primære rekrutterings- og kommunikationsværktøj for 
mange organisationer. Studenterrådet skal også være med på de sociale medier, og forretningsudvalget og de 
politiske udvalg skal derfor i det kommende rådsår fortsat arbejde med at styrke Studenterrådets platform på de 
sociale medier. 
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