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1 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 skal både ligges i de nye politiske udvalg og i samarbejde med de 
øvrige studenterorganisationer i landet igennem Danske Studerendes Fællesråd. Studenterrådet skal i det kommende år fort-
sætte arbejdet med at synliggøre Studenterrådets politik, og blive bedre til at få politikken ud til de enkelte studerende. Studen-
terrådet skal være skarpere til at reagere på opstående situa-tioner og skal samtidig løbende være parat til yde hjælp til fagråd 
og øvrige studenterorganisa-tioner der kæmper for studenterpolitiske mål. Nedenfor er der gennemgået de væsentlige om-råder 
som Studenterrådet skal arbejde med i det kommende rådsår. De store kampagner er behandlet i et særskilt afsnit.

1.1 Uddannelsespolitik
2012 kommer til at være et overgangsår til den nye organisering på AU som følge af den faglige udviklingsproces, og det er 
derfor vigtigt, at vi får skabt en arbejdsgang og tradition i de nye organer, der fordrer god inddragelse og medbestemmelse for 
de studerende på AU. Tre særligt vigtige indsatsområder er sammenhæng i vores arbejde på tværs af organerne, fokus på ud-
dannelseskvalitet og synliggørelse af dette arbejde. 
Først og fremmest er det vigtigt, at vi får sammenkoblet arbejdet i studienævn (og lignende nye konstruktioner), de akademiske 
råd, arbejdsgrupper, det nye AU forum for Uddannelse og AUs bestyrelse, således vores politik får effekt hele vejen op igennem 
AUs organisation. AU har lagt op til at arbejde med det ”faglige” i faglige udviklingsproces i de nye organer, og det er derfor 
også vigtigt, at vi I Studenterrådet arbejder målrettet med uddannelseskvalitet, både i forhold til rammerne for vores uddan-
nelser og indholdet af dem. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vores uddannelsespolitiske arbejde synliggøres, og at vores 
parlamentariske arbejde i mødelokaler og bag de lukkede døre kommer ud til den almene studerende og bliver diskuteret. 

1.2 Levevilkårspolitik
Studenterrådet vil fortsætte arbejdet med at forbedre de studerendes boligsituation i Aarhus. Vi vil gentage succesen med 
Boligpatruljen og i denne forbindelse styrke vores samarbejde med LLO og DGS. Vi vil også fokusere på huslejenævnet og 
styrke dets evne til at behandle lejesager for studerende. Derudover vil vi gennemføre en studiestartskampagne sammen med 
DSF, der både skal have et lokalt og nationalt indhold.
FUP ruller videre, og der er mange flytninger og sammenlægninger, som skal gennemføres næste år. Dette er fortsat en trussel, 
og Studenterrådet vil blive ved med at arbejde mod studiemiljøforringelser i forbindelse med processen.
Vi vil også forberede os bedre på at hjælpe aktivistiske grupper og bevægelser, der arbejder for de studerendes studie- og 
levevilkår på AU, og som opstår uafhængigt af studenterbevæ-gelsen.
Og sidst men ikke mindst, så lyder der igen rygter om en SU-reform (læs forringelse). Studenterrådet skal forberede sig på, at 
vi igen må ud og forsvare SU’en sammen med den resterende elev- og studenterbevægelse.

1.3 International gruppe
Studenterrådet vil forpligte sig på i det kommende år at inddrage bredere perspektiver på stu-denterpolitikken. En af de initiati-
ver der skal sikre det lykkes er at fortsætte arbejdet med den nyoprettet internationale gruppe. Dennes arbejdsområder kommer 
til at inkludere: 

• Tendenser i den internationale universitetspolitiske udvikling. 
• Undersøgelse af de forskelligartede europæiske studenterorganisationers strategier og praksis. 
• Solidaritetsarbejde med undertrykte studenterbevægelser.

De ovenstående pinde dækker over emner som der ikke i de foregående år har været prioriteret i Studenterrådet ved AU. Vi 
tænker at udvide diskussioner vil gøre os bedre kvalificeret til at gennemskue, foregribe og komme med svar på de udviklinger 
der allerede rammer og po-tentielt kommer til at ramme Aarhus universitet. Det kan gøres med fokus på fx Bologna-processen 
og European Higher Education Area.
Et fokus rettet mod resten af den Europæiske studenterbevægelse vil også give os muligheden for at reflektere over vores egen 
praksis og samt give os nogle inputs til alternative arbejds-former og tilgange til lobbyarbejde og aktivisme. Det kan fx være 
gennem en analyse den en-gelske studenterbevægelses rolle i kampen mod forøgelse af brugerbetaling.
Desuden vil vi også prøve at sætte i perspektiv for os selv hvad det vil sige at lave studenter-politik, hvad betyder det for folk i 
lande med et repressivt styre. Vi kan evt. fordybe os i enkel-te studenterbevægelsers situation og lave sympatierklæringer og 
indsamlinger til studenterle-dere der holdes som politiske fanger rundt omkring i verden.
1.4 Internationale studerende
Studenterrådet har i efteråret arbejdet med at finde et svar på, hvorfor Studiemiljørapporten 2011 fandt, at op imod 20 % af de 
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internationale studerende på Aarhus Universitet følte sig diskrimineret. Svaret fik vi og der er op til flere resultater Studenterrå-
det kan bruge i det kommende arbejdsår. 
For det første blev det tydeligt, at boligmangel var en væsentlig faktor for internationale studerendes følelse af, at være velkom-
men i Aarhus. Derudover var der en række resultater der pegede imod, at kulturforskelle mellem internationale studerende og 
danske studerende er af stor betydning. Danske studerende er ganske enkelt ikke særligt åbne overfor internationale studer-
ende. Derudover viser det sig, at internationale studerende efterspørger alkoholfrie arrangementer. 
Studenterrådet har i det kommende arbejdsår fået tildelt 50.000 kr. til arbejdet med internationale studerende. På baggrund af 
ovennævnte resultater og de tildelte midler vil Studenterrådet i det kommende rådsår nedsætte et udvalg der skal arbejde med 
tiltag til forbedring af forholdene for internationale studerende. Dette udvalg vil både være sammensat af danske og internatio-
nale studerende for at få den nødvendige viden om konkrete tiltag Studenterrådet kan indføre og tiltag ledelsen bør indføre. 

1.5 Landspolitik
Studenterrådet vil i det kommende år arbejde for en øget strategisk integration mellem vores aktiviteter lokalt og de overordnede 
kampagner og politiske indsatser DSF-planlægger for på den måde at maksimere vores politiske indflydelse på kernesager. Det 
betyder ikke at vi enty-digt skal sende mere arbejdskraft til DSF, men også at vi skal arbejde mere målrettet med at inddrage 
de kompetencer, styrker og politiske redskaber DSF ligger inde med til egne aktiviteter. Efter den store gennemslagskraft vi i 
Studenterrådet har haft i sagen om universitetsledelse og -demokrati vil vi også se om man kan sætte fokus på landspolitiske 
områder fra Aarhus. I samarbejde med de andre studenterråd kan man lave landspolitik der er forankret solidt i problemstillinger 
der opleves i Aarhus og på Aarhus Universitet.
Der ligger også en opgave i at styrke samarbejdet med alle dele af elev- og studenterbevægelsen, både hvad politik, kurser og 
organisation angår, kan vi optræde som vigtige styrker for hinanden. Studenterrådet vil derfor arbejde for et tættere samarbejde 
med DSF, og resten af elev- og studenterbevægelsen, især lokalt.

1.6 Universitetsbestyrelsen
Årets arbejde i bestyrelsen vil formodentlig i foråret blive meget centreret omkring AU’s Udviklingskontrakt og Strategi. Det er en 
oplagt mulighed for at Studenterrådet kan markere sig. Bestyrelsesrepræsentanterne skal tale de studerendes sag ind i begge 
dele med fokus på kvali-tet i uddannelse og medindflydelse for de studerende. Dette er helt centralt på vejen til at sikre et sundt 
undervisningsmiljø og studiemiljø. Over sommeren og efteråret skal Studenterrådet og bestyrelsesrepræsentanterne forsøge at 
få fokus på Studenterrådets mærkesager fra valgkampen. For eksempel skal der arbejdes på at fremsætte et gennemarbejdet 
forslag og im-plementeringsplan for et studenterombud på Aarhus Universitet. 
Udover arbejdet direkte i bestyrelsen skal der sættes fokus på, at sikre kommunikationen mellem bestyrelsesmedlemmerne og 
den almene studerende. Studenterrådet skal forsøge at ud-brede information om hvad der arbejdes med i bestyrelsen til de 
studerende på et niveau, som alle let kan forstå og involveres i. Dette betyder konkret, at Studenterrådet i første omgang har 
oprettet en Facebook side, som bestyrelsesrepræsentanterne vil bruge som en blog omkring Studenterrådets arbejde i bestyr-
elsen. Derudover påtænkes der en mere direkte kommunikation, som eksempelvis fredagsbarer, oplæg etc.

2 Kampagner

Studenterrådets kampagneaktivitet er kernen i vores politiske indflydelse. Det er her vi sætter fokus på og ændrer de studer-
ende forhold, samtidig med at vi kommer bredt ud blandt stu-denterbefolkningen. Studenterrådet skal i det kommende rådsår 
gennemføre 2 store kampag-ner: En studiestartskampagne og en studiejobskampagne. Derudover skal Studenterrådet efter be-
hov løbende gennemføre mindre kampagner i forbindelse med konkrete politiske tiltag eller som led i et samarbejde med øvrige 
organisationer. 

2.1 Studiestartskampagne
Studenterrådet gentager succesen fra sidste år, vi gør det ikke fordi det var en internt organisatorisk succes med at strikke en 
god kampagne sammen der for os var i stand til at inddrage mange studerende i udførslen, opkvalificerede os politisk og at blev 
set af mange almindelige studerende, men fordi boligsituationen simpelthen kalder på fortsat handling!
Hvert år ved studiestart ser vi et stort indryk af unge der flytter til Aarhus. Studiepladserne i Aarhus bliver udvidet i et tempo der 
er langt større end der bliver bygget ungdoms- og kolle-gieboliger. Det betyder at studerende til stadighed og i højere grad end 
før bliver presset ud på det private boligmarked, med store konsekvenser. 
Vi vil over foråret genoptage informationskampagnen boligpatruljen som Studenterrådet var primusmotor på sidste år, vi har fået 
designet et koncept sidste år som vi i år vil satse på i samarbejde med primært DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslut-
ning) og LLO (Lejernes Landsorganisation). Her vil vi gøre kommende studerende opmærksom på deres rettigheder som lejere.
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Af andre initiativer vi fortsætter med kan derudover nævnes: Vi vil have sofaformidlingen op og stå igen i den travleste rusuge. 
Vi vil fortsætte arbejdet med at organisere lejerne i Aarhus igennem en indsats i at opbygge LLO Aarhus hvor vi har en fast 
studenterrådsrepræsentant i lokalbestyrelsen

2.2 Studiejobskampagne
Der er i øjeblikket meget fokus på ungdoms- og dimittendarbejdsløshed og med god grund. Det bliver mere og mere vanskeligt 
for unge og nyuddannede at få arbejde og det viser sig at det i høj grad er de studerende der har erfaring med organisations og 
erhvervsarbejde i relevante jobs gennem deres studietid, der bliver ansat efter endt studieforløb. Aarhus har imidlertid et relativt 
begrænset udbud af denne type jobs, byens størrelse taget i betragtning. På den baggrund vil Studenterrådet gennem en kam-
pagne målrettet studiejobs og arbejdsløshed sætte fokus på problemet.
Det er Studenterrådets målsætning gennem kampagne og lobbyaktiviteter at få forpligtet Aarhus Kommune til at tage problemet 
seriøst, og om muligt få dem til at forpligte sig på oprettelse af flere relevante jobs til studerende.
Kampagnen kommer til at ligge umiddelbart efter DSF har afsluttet deres nationale kampagne om dimittendarbejdsløshed og 
ungdomskrise, og Studenterrådet vil således forsøge at udnytte det øgede mediefokus og de evt. indrømmelser forskellige poli-
tikere og interessenter er kom-met med, til at lægge styrke bag ved vores lokale målsætninger.
I arbejdet kunne man forestille sig alt fra møder med borgmesteren, til manifestationer og happenings der visualisere problem-
stillingen. 

3 Organisation
Studenterrådet er en bred organisation og med de nyeste statutændringer vil det også føre til en række ændringer i organisa-
tionen. Studenterrådet skal i det kommende rådsår have fokus på at udvikle organisationen. Arbejdet med at forbedre samar-
bejdet mellem fagrådene og Stu-denterrådet skal fortsættes, Studenterrådets kommunikation skal gøres skarpere og mere 
strategisk, der skal laves en strategi for Studenterrådets services og statutændringerne skal implementeres i organisationen. 
Nedenfor er de væsentligste organisatoriske fokusområder i det kommende rådsår beskrevet.

3.1 Fagråd
Studenterrådet skal i det kommende år fortsætte arbejdet med at facilitere erfaringsudveksling mellem de enkelte fagråd og til-
byde opkvalificering af fagrådsaktive. Konkret skal Studenterrådet som minimum igen i år arrangere introseminaret i efterårsse-
mesteret og arrangere en fagrådshyttetur. Studenterrådet skal ligeledes i det kommende år arbejde på at de enkelte fagråd-
saktive føler et større ejerskab til Studenterrådet, samt en større viden om hvad der sker i Studenterrådet. Arbejdet i Danske 
Studerendes Fællesråd skal ligeledes udbredes til de enkelte fagråd, sådan at der skabes en større sammenhæng mellem det 
politiske arbejde i DSF og arbejdet i de enkelte fagråd.
Mange studerende på AU har meget lidt kendskab til Studenterrådet, og er ikke klar over at de enkelte fagråd/fagudvalg alle er 
en del af Studenterrådet. Studenterrådet skal derfor i det kommende år arbejde på at lave synlige bånd imellem Studenterrådet 
og fagrådene. Fagrådene afholder rigtig mange arrangementer, arrangementer som ofte vil have relevans for en bredere skare 
af studerende. Studenterrådet skal arbejde med at udvikle kommunikationsplatforme, hvor disse arrangementer kan bliver kom-
munikeret ud. Dette kan f.eks. ske via Studenterrådets nyhedsbrev. Studenterrådet skal ligeledes fortsat tilbyde at de enkelte 
fagråd kan få Studenterrådets logo, som eget logo. Fagrådssiderne på Studenterrådets hjemmeside skal opdateres, og løbende 
vedligeholdes, sådan at studerende kan finde deres fagråd på Studen-terrådets hjemmeside.

3.2 Kommunikation
I Studenterrådet bestræber vi os hele tiden på at forbedre vores kommunikation, det være sig både eksternt og internt.  
Denne ambition betyder helt konkret for året 2012, at vi vil forsøge at udarbejde en mere generel strategi, som har til formål at 
definere vores ambitioner og mål i både overordnede linjer, men også på det helt lavpraktiske plan. Et mål med strategien er at 
sikre at vi bliver skarpere i vores kommunikation. Der er udover en kommunikationsansvarlig også nedsat en kom-munikations-
gruppe, som har til formål at debattere løbende kommunikative problemstillinger, og herudover bidrage med “sparring” i forbin-
delse med løbende kommunikationsmæssige opgaver, det være sig; SRs sider i Delfinen, politiske kampagner, læserbreve 
samt indlæg i diverse medier.
Studenterrådet skal i det kommende år også udarbejde en praksis for oversættelse af relevante nyheder til engelsk på hjem-
mesiden. Dette arbejder skal ligge i forlængelse af arbejdet med at få implementeret den engelske oversættelse af hjemmes-
iden. 

3.3 Service
Studenterrådet tilbyder en lang række services, både nogle som er faglige og nogle som er mere sociale. Disse services er 



startet på forskellige tidspunkter og sammenhængen mellem disse og Studenterrådets politiske arbejde er ikke altid klar. 
Studenterrådet bliver løbende til-budt nye samarbejder med virksomheder og organisationer, og der findes i dag ikke nogen 
kriterier for hvornår Studenterrådet skal indgå eller ikke indgå disse samarbejder. 
Studenterrådet skal derfor i det kommende rådsår, udarbejde en strategi for Studenterrådets services. Strategien skal beskrive 
de mål der er for den enkelte service, samt hvordan disse skal relateres til de øvrige service aktiviteter og politiske aktiviteter. 
Strategien skal endvidere fungere som rettesnor for fremtidige service tilbud.  

3.4 Fællesrådet
Fællesrådet skal i rådsåret 2012 have ny møde praksis. Selvom statutændringerne ikke ændrer det store ved Fællesrådets rolle 
i Studenterrådet, er der lagt op til en praksisændring. Først og fremmest bliver Fællesrådet større som følge af den nye mandat-
fordeling og yderligere er der lagt op til færre, men mere kvalificerede møder i organet. Hensigten er, at vi henover året udvikler 
Fællesrådet til at være stedet, hvor de overordnede linjer for Studenterrådet tegnes, mens de politiske udvalg tager sig af de 
mere konkrete politiske sager og ikke mindst Studenterrådets politiske udvikling. 

3.5 Dirigentinstitutionen 
Den rolle Dirigentinstitutionen har fået i de nye statutter, skal forankres i dirigentinstitutionens arbejde og i resten af organisatio-
nens opfattelse af denne. Dirigenternes rolle er todelt. Dels har de ansvaret for Fællesrådsmøderne, mandatbærer mv., dels for 
tolkningen af statutten og herunder sikringen af, at alle organer i Studenterrådet overholder denne. Yderligere har de ansvaret 
for at udpege formanden for Studenterrådets Valgkommission i blandt sig. Det leder til følgende konkrete opgaver det næste år: 
velforberedte og kvalificerede fællesrådsmøder, at skabe præcedens for tolkning af den nye statut, samt at sikre at alle organer, 
herunder fagråd, lever op til statuttens bestemmelser. 

3.6 Valgkommissionen
Med statutændringerne er der lagt op til at ansvaret for flere dele af valgkampen skal flyttes fra Studenterrådets Forretningsud-
valg og over i Valgkommissionen. Valgkommissionen kan jf. statutten vælge at uddelegere nogle af de stratetiske og politiske 
opgaver til arbejdsgrupper. Ændringer medfører at der skabes et grundlag for at lave en mere sammenhængende linje fra 
udvælgelse af kandidater til den praktiske valgkamp.
Studenterrådet skal op til det kommende valg arbejde for at disse ændringer medfører at der kommer en mere stratetisk plan-
lægning af valgkampen, samt inddrage flere personer i de stratetiske og praktiske opgaver i forbindelse med valgkampen.
Studenterrådet skal arbejde med hvordan Studenterrådet bliver mere synlige i perioden op til valgkampen, for at sikre at der 
under selve valget kan bruges mere tid på at snakke politik og mindre tid på at forklare hvad Studenterrådet er.
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