
Indkaldelse til Fællesrådsmøde  
- Ordinært – 

 
Torsdag d. 28.10 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1 
 
Dirigent: Ronni Mikkelsen 
Referent: Lea Laursen Pasgaard 
 
01 Formalia (15 min)  
 
Der er 17 mandater til stede, hvilket betyder, at vi er i quorum og dermed beslutningsdygtige. 
 
Referatet fra sidste fællesrådsmøde er godkendt. 
 
Dagsordenen er godkendt. 
 
 
02 Sager til behandling (110 min) 
 
02.01 Universitetsvalg (50 min)  
 
02.01.01 Workshop om politisk kommunikation med deltagelse af Kim Ruggaard, Ph.D.stipendiat i politisk kommunikation.  
 
02.01.02 Endelige godkendelse af valgkampsgrundlag (bilag eftersendes) 
Styrelsen har siden sidste fællesrådsmøde opdateret faktuelle, teknisk detaljer og Fællesrådets tilføjelser til 
valgkampsgrundlaget. 
Fællesrådet har ingen tilføjelser til det rettede dokument og godkender enstemmigt valgkampsgrundlaget. 
 
 
02.02 Ligestilling på AU (20 min) (se Bilag 1)  
Styrelsen er kritisk overfor ligestillings-initiativet og mener, at det vil medføre kønsdiskriminering af mandlige ansøgere til 
forskerstillinger, og at man burde arbejde for at få flere kvinder ansat i forskerstillinger på anden vis.  
 
Fællesrådet godkender styrelsens indstilling, med tilføjelse af en anerkendelse af, at der er et problem med ligestilling på AU.  
 
AU’s bestyrelsen har ikke været med til at lave denne dette tiltag. Fællesrådet indstiller til, at det tages op i bestyrelsen, når 
sådanne initiativer fremover sættes i gang. Eventuelt kan studenterrepræsentanterne tage det op på det næste bestyrelsesmøde. 
 
Ingen i Fællesrådet er imod, at vi kritiserer initiativet og styrelsen tager kommentarerne med videre i sit arbejde. 
 
[PAUSE] (10 min)  
 
02.03 Ny uddannelsesstrategi i Århus Kommune (30 min) (Se Bilag 2 og 3) 
Århus Kommune skal have ny uddannelsesstrategi for 2011-2014. 
En styregruppe er nedsat med forskellige repræsentanter, og Kathrine Bagge Salomonsen fra statskundskab er udpeget som 
Studenterrådets repræsentant af styrelsen. 
Kathrine kom på styregruppens sidste møde med et oplæg med idéer til billige kollegier i centrum (fx Ceres-grunden), 
relevante studiejobs, studierabat på busbilletter og et tiltrækkende kulturliv. 
 
Katrine spørger Fællesrådet, om det har nogle inputs til en såkaldt uddannelses- og talentstrategi, og følgende idéer blev luftet: 
- 95 procentsmålsætningen: Man skal nå bredere ud end blot Århus Kommune. 
- En portal/en hovedorganisation eller lign., der kunne formidle kontakten mellem de studerende og virksomhederne.  
- Flere praktikpladser er lige så væsentlige som studiejobs. 
- Måske skulle universitetet stå for formidlingen af jobs mellem universitetsstuderende og virksomhederne, ligesom ASB 
Jobbank. Det kommer langt væk, hvis det er kommunen, der skal varetage denne opgave? 
- I Studenterrådets arbejdspapirer om bolig og arbejdsløshed er der mange forslag, som denne gruppe vil kunne drage nytte af. 
- Inddrag Dansk Magisterforening. 
 
 
03 Meddelelser (25 min)  
 



03.01 Styrelsen 
Fagrådene vil inden for de nærmeste uger modtage et brev fra valgkampsgruppen om, hvordan de kan føre valgkamp, og 
hvordan de kan argumentere for Studenterrådets politik. 
 
Mandag d. 15. november fra 12-13.30 kan alle studerende møde den nye ledelse ved AU. Debatmødet er arrangeret af 
Studenterrådet i samarbejde med rektoratet. 
 
Styrelsen sender inden for den nærmeste fremtid et link ud med en survey-undersøgelse om den faglige udviklingsproces. 
Styrelsen opfordrer Fællesrådet til at hjælpe med at udbrede kendskabet om undersøgelsen, så vi kan få en høj svarprocent. En 
god undersøgelse er et vigtigt kort i forhandlinger med rektorat i den fremtidige process. 
 
Mandag d. 1.11.10 er der bestyrelsesmøde. Det er KGB-møde kl. 10 samme mandag i styrelseslokalet.  
 
Møde i Nationalt/Politisk Udvalg mandag d. 1.11.10 kl. 17. Emnet er DSF’s politikkonference. Vi skal bl.a. beslutte vores 
holdning til kandidater til formandsposten, næstformandsposten, ændring af vedtægterne og DSF’s kommende fokusområder. 
 
03.02 Fagrådsrunde  
 
ASB: Mødet med rusvejlederrepræsentanterne gik godt, og de fik mange inputs. Er i gang med valg, og samarbejder med 
Studenterlauget. Har været ude ved forelæsninger for at få flere til at stille op til studienævn. 
Århus Sustainability: Vil lægge pres på uniledelsen for at sætte fokus på bæredygtighed. Efterspørger ambassadører på de 
forskellige fakulteter og støtte til de forskellige kommende arrangementer.  
Læs mere på aasn.dk. 
 
Statskunskab: Valg er i fokus. God respons på flyers.  
Infomøde om ændringer af studienævnsstruktur på ASBSS. 
 
MATFYS: Eksamen sidste uge.  
 
PSYK: Arbejder for at de studerende skal kunne aflevere opgaver elektronisk.  
Feedbackordningen på eksamensopgaver fungerer ikke optimalt, så den arbejder de for at forbedre. 
Studienævn reviderer fag og eksamener. 
 
ØK: 
Oeconaften: Færdiguddannede økonomer har holdt oplæg for de studerende. Dimension d. 6. maj. Mange tilmeldinger. 
Debataften om nye studieordninger på økonomi. 
Opstillingsmøde til studienævn – vil gerne have 6 til at stille op, sådan at der kan blive kamp om pladserne. Datoen er ikke 
fastlagt endnu, men det bliver i næste uge. 
 
HUMrådet: Valgkamp – har været ude på de mindre humanistiske fag for at organisere valglister. Kortlægger forelæsninger, 
der vil være hensigtsmæssige at komme ud til i forbindelse med valget. 
 
Har skrevet en klage over dekanen til rektor, fordi de studerende ikke føler, at de har haft indflydelse på processen. 
  
Oprettet studienævnsgruppe for det nye kultur-område: Diskussionoplæg for studienævnsstruktur på det nye 
kulturvidenskabelige hovedområde. 
 
MEDICIN: 
Medicinsk uddannelseskonference  
Ønsker øget optag på kvote to. Ønsker flere mænd. Nedsat arbejdsgruppe? 
Offentliggørelse af den nye kandidatuddannelse.  
 
03.03 DSF’s – Danske Studerendes Fællesråd holder politikkonference på AU den 5. til 7. november. Alle har mulighed for at 
tage med.  
 
03.04 Kalender. 
04. Eventuelt. 
05. Mødeevaluering. 


