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Tidsplan frem til fællesrådsmødet 
 

Kære Fællesråd, 

 

Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til fællesrådsmøde d. 20. maj.  

 

På dette møde, skal vi vedtage en ny kommunikationsstrategi, debatter servicestrategi i workshops, 

høre oplæg om Aarhus boligpolitik samt debattørkrops.  

 

Vi modtager gerne ændringsforslag til kommunikationsstrategien. Hvis vi modtager dem inden den 

13. maj, vil ændringsforslagene kunne blive sendt med ud i tredje udsending, således at andre 

fagråd kan forholde sig til dem inden mødet. Men vi modtager ændringsforslag frem til den 20. maj 

kl. 18.00. Det vil selvfølgelig også være muligt at stille ændringsforslag på mødet, selvom vi 

foretrække at have dem før. 

 

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at der fra kl. 18.00-19.00 vil være ’’nye i føllerådet’’ hvor 

der vil være mad, derfor skal man tilmelde sig til dirigent@sr.au.dk inden    

 

Ligeledes vil vi gør også opmærksom på, at vi i dirigenter institutionen vil være klar til at uddele 

mandater allerede fra kl. 19.00, så vi er klar til at starte mødet 19.15. 

 

Tidsplanen frem til fællesrådsmødet: 

Onsdag d. 13. maj: Tredje udsending 

Onsdag d. 20. maj: Fællesrådsmøde 

 

Som altid er I velkommen til at indsende spørgsmål og kommentar til dirigent@sr.au.dk. 

 

Vi, i Dirigentinstitutionen, glæder os meget til at se jer til mødet. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen 

mailto:dirigent@sr.au.dk
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Foreløbig dagsorden til Fællesrådsmøde d. 20. maj. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2. Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 7. april (O+D+B)  

(Bilag 1) 

1.3. Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

2. Orienteringer 

2.1.  Politik konferencen (O) 

2.2.  LUPUS kampagnearbejde (O) 

2.3.  Debattørkrops (O) 

 

3. Sager til behandling (O+D+B) 

3.1. Kommunikationsstrategien (Bilag 2) 

 

Pause 

 

4. Oplæg (O+D) 

4.1. Servicestrategien (inkl. workshops), oplæg om dansk uddannelsespolitik        

eller Aarhus Boligpolitik (Bilag 3) 
 

5. Meddelelser 

5.1. Forretningsudvalget (O)  

5.2. AUPUS (O)  

5.3. LUPUS (O)  

5.4. Valgkommissionen (O)  

5.5. Fagrådsrunden (O) 

5.6. Andre 

 

6. Evt. 

7. Mødeevaluering (uden for referat) 

 

19.15-19.30 

 

 

 

 

19.30-20.05 

 

 

 

20.05-20.45 

 

20.45-20.55 

 

20.55-21.30 

 

21.30-21.50 

 

 

 

 

 

21.50-21.55 

21.55-22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   4 

 

Bilag 1: Referat Fællesrådsmøde d. 07.04.2015 

Tirsdag d. 07.04.15 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensen stuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærer: 

Ida Møller (Artsrådet), Rikke Rode (Artsrådet), Kristina Christensen (Artsrådet), Joachim Sloth (Artsrådet),Thea 

Mosegaard Pedersen (Artsrådet), Thomas Nielsen (Artsrådet), Andreas Olsen (Artsrådet), Ebbe Just (Artsrådet), 

Pernille Madsen (Artsrådet), Gunnor H. Platou (Artsrådet), Jeppe Kaas (Artsrådet), Alice Sahinkuye (Artsrådet), Daniel 

Slater (Artsrådet), Martin Duus (Oeconrådet), Steffen Selmer Andersen (Statsrådet), Sana Doost (Statsrådet), Ditte Lolk 

(Psykrådet), Rasmus S. Bendixen (Psykrådet), Anders R. Pihlkjær (JURrådet), Marie V. Thuesen (JURrådet), Joachim 

K. Mikkelsen (ABC), Morten Svendsen (ABC), Isabella Møller (Communication Council), Emil Outzen 

(Communication Council), Jonatan Damgsgaard (Medicinerrådet), Ane Bjerg Christensen (Medicinerrådet), Eske M. 

Pedersen (MFSR), Jesper Simonsen (MFSR), Lauge Hoyer (MFSR), David Houborg (BFU), Daniel Hulgaard 

(DSR/ING), Andreas P. Kristensen (DSR/ING), Klaus Bæk Pedersen (IGOR). 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Mads Warming (BFU), Leon Rix Iversen (Statsrådet), Torsten Hundebøl Hansen (IGOR), Emil J. Broeders (IGOR), 

Anders Doktor (IGOR), Amalie Andersen (Psykrådet), Emilie Nielsen (Psykrådet). 

 

Der er 33 mandater til stede fra 4 hovedområder, hvorfor quorum er konstateret. 

 

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende fællesrådsmøde d. 19.02.2015 (O+D+B) (Bilag 1) 

Der er følgende rettelser/kommentarer til tidligere referat: 

Punkt 5.4. Der er valgt et medlem for meget til Studenterfonden af 1963, da FU formand allerede i kraft af sin position 

også indgår som medlem. Julius Petersen (IGOR) er valgt til bestyrelsen, men er ikke blevet indstillet grundet en 

misforståelse.  

 

Navnerettelse. Fra Kristian Christensen til Kristina Christensen. 

 

Referatet er godkendt med ovenstående rettelser. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Dagsordenen er godkendt. 

  

1.4 Valg af stemmetæller (B) 

Amalie Andersen (Psykrådet.) og Emilie Nielsen (Psykrådet.) er valgt som stemmetællere.  
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2.  Sager til behandling 

2.1 Revision af budget (Bilag 2) (O+D+B) 

Charlotte Stark (generalsekretær) fremlægger revideret budget 2015.  

Spørgsmål og kommentarer til budgettet: 

 Er det en ny aftale med den salgsansvarlige? 

Svar: Nej, aftalen er fra sidste år (fast aftale om minimum 30.000 kr.). Der rykkes for pengene fra 

regnskabsår 2014, der endnu ikke var modtaget da årsrapporten blev udfærdiget.  

 

Der blev stillet følgende forslag: Bogfør pengene nu i regnskabet 2014 som tilgodehavende.  

Svar: Regnskabet for 2014 er lukket og afsluttet hvorfor pengene vil fremgå i 2015. 

Kommentar: Bør budgettet for 2015 så ikke ændres fra 30.000 kr. til i stedet 60.000 kr. da de så bliver 

forventet indkomst på posten.  

 

Forslag til afstemning: Der laves en tilgodehavende post 2015 hvor de 30.000 bogføres. 

Resultat: For 32 stemmer, imod 0 stemmer, blank 1 stemme. 

Forslaget er godkendt. 

 

 Det kommenteres at det er dejligt med flere penge til kampagner. 

 Spørgsmål: Hvorfor er øl/vand posten ikke revideret? 

Svar: Den er ikke opgjort på passiver og SR har en masse stående, og man vil helst ikke tjene for mange 

penge på salg af øl og vand. 

 Kommentar: Man kunne lave en ekstra søjle ved siden af tidligere og revideret budget der viser hvilken 

ændring der er foretaget. 

Det reviderede budget er enstemmigt godkendt. 

 

2.2 Studenter Politisk Forum (Bilag 3)  

Sune beretter om Studenter Politisk Forum jf. bilag 3. Der skal vælges en repræsentant fra Fællesrådsmødet til at 

deltage i mødet og emnet der skal tages op på mødet skal vælges. Det bemærkes at repræsentanten skal deltage i et 

formøde. 

De tre emner: 

1. Feedback i undervisningsforløb og efter eksamen herunder også en snak om uddannelseskvalitet. 

2. Ingen garanti for optag for de der har holdt pause mellem deres bachelor og kandidat herunder også en snak 

om retskravet og dimensioneringsplanen. 

3. Reduktion i speciale og bachelor tid herunder også en snak omkring Fremdriftsreformen. 

 

Spørgsmål:  

Hvilken form har mødet og bliver der taget referat ved møderne?  

Svar: Mødet er åbent, ikke alle har taleret men man kan komme med til mødet. Det bliver et formelt møde. Der kommer 

referat. 

 

2.2.1 Valg af emne (O+D+B) 

De forskellige emner diskuteres.  

Kommentarer: 
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 Frit Forum har valgt et emne omhandlende alternativt optag til kvote 1, så godt hvis vi ikke kommer med et 

lignende ene. 

 Der tales for feedback og fremhæves at det er vigtigt at arbejde med uddannelseskvaliteten og fokusere på det 

område. 

 Studieordninger er der ændret en del i. Det kunne være interessant at vide om AU’s ledelse og dermed også 

rektor er enige i hvad det er der bliver gjort. 

 Der tales for emnet om reduktion i specialetid. Det virker til der er stor usikkerhed om dette emne og det 

fylder meget hos mange. På KU kan vi se at de allerede har gang i at tale mere om emnet om feedback. 

 Der er nogle der er ved at ryge ud grundet de har holdt en pause i studiet – vi har altså studerende som på 

nuværende tidspunkt måske ikke kan komme ind igen. Derfor tales der for at emnet skal omhandle 

specialetider. 

 Det er mest presserende at tale om specialetider. Det er noget vi skal gøre noget ved lige nu. Hvis 

specialetiderne først er blevet forkortet så bliver de ikke sat op igen. 

 Angående behovet for mere feedback. Der skal igangsættes en undersøgelse, da det ikke er alle steder det er et 

problem at der ikke er god nok feedback. 

 

 Der foreslås et 4. emne. Evaluering, hvordan foregår det på AU, hvad er den faktiske praksis og hvad er 

erfaringer hermed. Mere fokus på dette område kunne hjælpe uddannelseskvaliteten. 

 

 Sune præciserer at vi nok kun får 10 minutter på mødet til indlægget. 

 

Der stemmes om de nu 4 forskellige forslag. I første runde må alle stemme så mange gange som de vil. 

Resultat af første runde. 

Forslag 1: 23 stemmer 

Forslag 2: 7 stemmer 

Forslag 3: 28 stemmer 

Forslag 4: (Foreslået på mødet): ”Evaluering, hvordan foregår det på AU, hvad er den faktiske praksis og hvad er 

erfaringer hermed”. 16 stemmer 

 

Resultat af anden runde. Endelig afstemning. Man må kun stemme en gang. 

Forslag 1: 6 stemmer 

Forslag 3: 27 stemmer 

Ingen stemmer blankt 

Forslag 3 er valgt og godkendt af Fællesrådet. 

 

2.2.2 Valg fællesrådets delegeret (O+D+B) 

Isabella Møller (Communication Council) stiller op. Ingen andre melder sig.  

Isabella er valgt pr. akklamation. 

 

2.3 NorthSides arbejdsgruppe (O) 

Sana Doost (FU) fortæller om NS. 
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Vi har i Studenterrådet i år 2 barer. Henholdsvis Medarbejderbaren og P6 Beat baren. I alt er der et behov på 100 

frivillige. Medlemmer af fagråd og SR får førsteret til pladserne som frivillige. Tilmelding sker i 2 runder. I første runde 

sendes en mail til SR. Heri tilkendegiver man at man ønsker at blive frivillig. Tilmeldingsfris er den 20. april. Herefter 

åbnes der op for at andre uden for fagrådene også kan melde sig til de resterende pladser. I anden runde vil vagtplanen 

blive udarbejdet og man får tildelt sine vagter. 

  

2.4 Ændringer af fællesrådets mødekalender (Bilag 4) (O+D+B) 

Det foreslås at næste Fællesrådsmøde flyttes fra den 13. maj til den 20. maj. Forslaget er enstemmigt godkendt. 

 

Det foreslås at det konstituerende Fællesrådsmøde i 2016 fastlægges til den 25. februar. Forslaget er enstemmigt 

godkendt. 

 

2.5 Visionsdebat for fællesrådsmøderne (Bilag 5 + 6) (O+D) 

Artsrådet, LUPUS, MFSR og FU beretter om deres forslag jf. bilag 6. 

 

Kommentarer/debat: 

 Der ses gerne at der kommer oplæg fra AUPUS, LUPUS og FU på Fællesrådsmøderne hvor der bliver gået 

mere i dybden. Dette for at der knyttes et bredere samarbejde på tværs. 

 Måske skal FU blive bedre til at spørge fagrådene hvad de gerne vil have der bliver taget op på 

Fællesrådsmøderne. 

 Det er fint fagrådene skal komme med input til hvad de gerne vil høre mere om, men fagrådene har svært ved 

at følge med i hvad der sker i LUPUS, AUPUS og FU.  

 Sune indskyder at man i FU kan blive bedre til at spørge. Der kommer til at være en online opdatering om 

hvad det er FU går og laver. Så kan fagrådene kigge nærmere på disse inden fællesrådsmøderne og evt. stille 

spørgsmål til det de gerne vil have uddybet.  

 Fedt med mulighed for digital indsigt i havd AUPUS, LUPUS og FU går og laver.  

 Man kan overveje en højere grad af erfaringsudveksling i fællesrådet. Evt. gennem workshops – man kan evt. 

spørge ud til fagrådenes erfaringer og så medinddrage dem noget mere i møderne. 

 Vi skal være forsigtige. Workshops skal ikke være på selve fællesrådsmødet. Møderne skal ikke blive for store 

og trække for langt ud rent tidsmæssigt. 

 Man kunne overveje workshops hvilket vil gøre fællesrådsmøderne mere uformelle. 

 

Pause 

 

2.6 Opsummering af debat om visioner for fællesrådsmøderne (D+B) 

Dirigenterne har lavet sammendrag af debattens hovedpunkter. Disse er udmøntet i to forslag.  

 

Forslag 1. Der bliver flere oplæg fra f.eks. FU, bestyrelsesmedlemmerne, LUPUS, AUPUS som vedrører de spørgsmål 

som udvalgene arbejder med. Sidde oplæg skal kunne ”nørde” og bruges til basis for spørgsmål og diskussion. 

Oplægget skal både kunne komme fra udvalgene selv, eller pr. ønske fra fagråd. Der ønskes flere orienteringer fra 

udvalgene således fagråd kan ”ønske” oplæg der opkvalificerer dem på bestemte områder. 

 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   8 

 

Forslag 2. Dirigentinstitutionen og FU får lov til at tænke workshops mm. ind i oplæg for fællesrådsmøderne, hvor den 

arbejdsform er relevant. Dette skal være en prøveordning, der er afhængig af mødeevaluering for om og hvordan 

workshops fortsætter. 

 

Der foretages afstemning af de to forslag. 

 

Forslag 1: for (26) imod: (0), blankt (7)  

Forslag 2: for (18), imod (9), blank (6) 

 

Forslag 1 og 2 er dermed vedtaget. 

 

Kommentar fra Sune. På næste fællesrådsmøde kommer vi til at snakke om kommunikationsstrategien. Til september vil 

servicestrategien blive diskuteret. Til september skal der også vælges kandidater til valget. På mødet i november skal 

budgettet revideres igen. Vi i FU vil tænke over hvordan vi bedre får inddraget nye ansigter til møderne. Man er 

velkommen til at deltage i FU møderne der afholdes hver mandag fra klokken 15.15 – 17.00. Man kan se tidspunkter for 

LUPUS og AUPUS møderi SR kalenderen. Man kan også tilmelde sig mailliste, hvis man vil have tilsendt referater. 

 

3.  Nyt fra 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Gældende fra næste mandag vil FU lave en beretning om hvad der laves i FU. Dette i form af en sides tekst om hvad 

der er sket i FU den sidste måned. Beretningen er offentlig. I SR er der genindført onsdag morgen som er fælles 

sammenskuds-morgenmad hver onsdag klokken 09.00 på Styrelsen. På Facebook er der dannet en gruppe hvor sociale 

arrangementer bliver slået op, bl.a. til den fælles morgenmad. I FU er ambitionen at er ca. en gang om måneden skal 

afholdes et socialt arrangement.  

Der er Politikkonference i DSF 15.-17. maj. Her skal der diskuteres arbejdsmarkedspolitik, praktikforløb, studenterjob 

og dimittend arbejdsløshed. Konferencen foregår på SDU i Odense. Det er gratis at deltage. Der vil komme flere 

informationer ud om det. 

 

3.2 AUPUS (O) 

AUPUS behandler emner der vedrører AU intern politik. En baggrundsgruppe for medlemmer af Akademisk Råd og 

bestyrelsesmedlemmer. Der arbejdes med hvordan vi får en bedre kontakt til studienævnene. Det kunne være fedt, hvis 

AUPUS blev bedre til at gribe de diskussioner der er og klæde studienævnsmedlemmerne bedre på til at deltage i 

debatter.  I øjeblikket diskuteres der i AUPUS internationalisering under fremdriftsreformen. Der er bevilget penge til 

at gennemføre studienævnsseminar (evt. den 9.-10. maj). Til seminariet vil det juridiske aspekt omkring studienævnet 

blive vendt og der vil være rum for erfaringsudveksling. Søndag den 3. maj klokken 10.00 mødes vi i AUPUS og der 

diskutteres AU’s fysiske placering. Alle er velkomne mødet foregår på Styrelsen. 

 

3.3 LUPUS (O) 
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LUPUS (Levevilkårs og uddannelsespolitisk udvalg). Vi beskæftiger os med ting der kommer ude fra AU. (Dvs. de 

politiske tiltag der udefra påvirker AU). Dette kunne være emner såsom; SU, fremdriftsreformen osv. LUPUS er 

bindeleddet til DSF. Vi skal i gang med en forårskampagne, der kommer til at handle om uddannelseskvalitet. Der 

arbejdes også med en boligplan, der skal komme de studerende til gode. 

 

3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 

Ingen melder sig. 

 

3.4 Valgkommissionen (O) 

Valgkommissionens opgave er at arrangere valgkampen fra SR side. Vi skal sørge for at vi vinder så mange pladser 

som overhovedet muligt. Der er afholdt møde, hvor der blev snakket om kommissionens formål og hvad vi gerne vil 

opnå i år. Vi prøver at skrive artikler ud til fagbladene. Der er lavet en evaluering på de frivillige for at sikre de 

erfaringer der er gjort sidste år. Man kan få indsigt i denne, hvis man efterspørger den. Møderne er som udgangspunkt 

åbne. Næste møde bliver den 20. april.  

 

 

 

3.5 Fagrådsrunden 

Artsrådet. Der er kommet nyt forretningsudvalg. Der er holdt UFO seminar. Der er afholdt Artsrådsmøde og Heidi 

Klokker har været ude og snakke om kvalitet og der var workshops. I april kører vi kampagne om uddannelseskvalitet. 

 

Oecon. Der skal afholdes arrangement – Den Gyldne Pegepind 

 

Statsrådet. Vi har snakket kandidatstudieordning, hvor vi har fået vedtaget ny studieordning. Vi har nedsat et udvalg 

der vil kigge på hvordan de studerende kan få del i penge fra Statsrådet.  

 

Psyk. Der er afholdt generalforsamling i Fapia. Torsdag konstitueres det lille Psyk råd. 

 

JURrådet. Vi er ved at planlægge kåring af årets underviser. Alternative jurister har afholdt arrangement om juristens 

arbejdsområde og hvad man kan blive til ud over advokat. Vi er ved at planlægge hvordan vores bachelor og kandidat 

skal struktureres fremadrettet.  

 

Academic Business Council. Der er kørt semester evalueringspanel. Studerende fra bacheloren evaluerer uddannelsen 

sammen med HR repræsentanter fra AU. Der er lavet et arrangement for internationale studerende. Vi er ved at finde 

to nye institutledere og en ny dekan. 

 

Communication Council: Vi er i gang med en oplægsrække (hvad man kan blive til efter uddannelse). Arrangementet 

var velbesøgt. Vi er ved at kigge på rusugen og hvad der skal ske der – har man erfaringer der kan deles så kan man 

tage kontakt til Isabella. Det er blevet vedtaget at der foretages midtvejsevalueringer af undervisningen.  
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Medicin. Der har været bøvl med eksamener. Vi er inviteret til møde med dekanen + alle foreningerne på studiet. Vi 

har kåret årets underviser og afholdt en faglig dag om livet i en akutmodtagelse. 

 

MFSR. Der kommer et brokkemøde på et tidspunkt. Vi har snakket om at vi skal have et åbent møde efter brokkemøde 

hvor folk kan komme og se hvad der foregår. 

 

BFU. Vi har fået ny formand og en ny kasserer. Vi har afholdt møde med ledelsen med succes. Vi har videoaften den 

16. april og fællesspisning klokken 18. Alle er velkomne.  

 

DSR. Der er afholdt generalforsamling. Afholdt bygningsevaluering. Har haft lidt problemer med at skaffe nok 

medlemmer, derfor kommer der en hvervekampagne. 

 

Igor. Vi har vedtaget nye vedtægter og skiftet formand. Pr. kvarter afholder vi møde med vores institutleder.  

 

3.6 Andre 

Andreas Olsen (Arts) fortæller at bestyrelsesmedlemmerne meget gerne vil komme ud og holde oplæg om hvad man 

laver i bestyrelsen og hvordan det er at sidde i den. Tag endelig fat i os eller skriv til os.  

 

Sana Doost (FU) fortæller at man også meget gerne må tage fat i FU hvis man gerne vil have medlemmer ud og 

fortælle om hvad man laver i FU. 

 

   3.6.1 Dirigentintuitionens forretningsorden (Bilag 7 Skiftlig orientering) 

   3.6.2 Forretningsudvalgets forretningsorden (Bilag 8 Skiflig orientering) 

   3.6.3 Valgkommissionens forretningsorden (Bilag 9 Skiflig orientering) 

   3.6.4 AUPUS's forretningsorden (Bilag 10 Skiflig orientering) 

   3.6.5 LUPUS's forretningsorden (Bilag 11 Skiflig orientering) 

 

4. Evt.  
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Bilag 2: Studenterrådets 
Kommunikationsstrategi 
På de følgende sider kan I finde Studenterrådets Kommunikationsstrategi. Strategien skal være selvforklarende, men hvis I har 
nogle spørgsmål, så er velkomne til at kontakte os (kontaktoplysninger nedenfor). 
Der vil være mulighed for at lave ændringsforslag, men vi vil gerne bede om, at hvis I vil lave større ændringer til formatet, at I så 
lige ringer og snakker med os først. 
 
I behøver ikke at rette stave- eller kommafejl, da disse vil blive rettet efter strategien er vedtaget. 

 
Stil gerne ændringsforslag i følgende format: 
Linje [start linjenummer]-[slut linjenummer]: ”[start af sætning]… [slut af sætninger]” 
Erstattes af: [Indsæt ny(e) sætning(er)] 
Motivation: [Skriv hvorfor] 
Stiller: [Skriv hvem I er] 
 
Linje [start linjenummer]-[slut linjenummer]: ”[start af sætning]… [slut af sætninger]” 
Slettes 
Motivation: [Skriv hvorfor] 
Stiller: [Skriv hvem I er] 
 
Efter linje [linjenummer]: ” … [slut af sætninger]”  
Indsættes på [samme/en ny] linje: [Indsæt ny(e) sætning(er)] 
Motivation: [Skriv hvorfor] 
Stiller: [Skriv hvem I er] 
 
Vi vil også gerne hjælpe fra Forretningsudvalget med at udforme ændringsforslag. 
 
Mvh 
Sune (60145714/sune@sr.au.dk) 
På vegne af Forretningsudvalget 

mailto:60145714/sune@sr.au.dk
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STUDENTERRÅDETS 1 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2 

 3 

Denne kommunikationsstrategi er udarbejdet af og til Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Strategien 4 

har til sigte at ensarte og professionalisere Studenterrådets kommunikation og udtryk. Strategien har 5 

ligeledes til sigte at klargøre forretningsgangene i forhold til kommunikation.  6 

På sigt skal denne klarlægning af forretningsgangene give Forretningsudvalget mulighed for at uddelegere 7 

arbejdsopgaver til Sekretariatet og frigøre tid for Forretningsudvalget. Konkrete arbejdsopgaver beskrives 8 

dog ikke direkte i strategien, men i et eller flere appendikser, som Forretningsudvalget selv udarbejder og 9 

kan ændre i. 10 

Strategien er inddelt i 5 Sektioner: Formål, Platforme, Budskaber, Koblingspunkter og 11 

Ikrafttrædelsesbestemmelser. 12 

Formålet beskriver kortfattet meningen med strategien. Platforme kategorisere og beskriver medierne, 13 

som Studenterrådet har til rådighed. Budskaberne beskriver, hvad Studenterrådet skal kommunikere. 14 

Koblingspunkter beskriver, hvilke budskaber, som skal kommunikeres på hvilke platforme og hvordan. 15 

Ikrafttrædelsesbestemmelserne beskriver vedtagelsen af strategien, hvornår den skal revideres og hvornår 16 

den træder i kraft. 17 

 18 

Indholdsfortegnelse 19 
FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN ............................................................. 12 20 
KOMMUNIKATIVE PLATFORME .................................................................................... 13 21 
STUDENTERRÅDETS BUDSKABER ............................................................................... 17 22 
KOBLINGSPUNKTER MELLEM PLATFORME OG BUDSKABER ............................................ 20 23 
VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER ................................................... 21 24 

 25 
 26 

FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN 27 

Formålet med Studenterrådets kommunikationsstrategi er at specificere, ensrette og forbedre 28 

Studenterrådets kommunikation. Derudover sætter kommunikationsstrategien en række målsætninger og 29 

forpligtelser op, som skal rammesætte Studenterrådets kommunikation. 30 

 31 

  32 

file:///C:/Users/chefdirigent/Downloads/Kommunikationsstrategi%20fjerde%20udkast%20(1).docx%23_Toc418577432
file:///C:/Users/chefdirigent/Downloads/Kommunikationsstrategi%20fjerde%20udkast%20(1).docx%23_Toc418577433
file:///C:/Users/chefdirigent/Downloads/Kommunikationsstrategi%20fjerde%20udkast%20(1).docx%23_Toc418577434
file:///C:/Users/chefdirigent/Downloads/Kommunikationsstrategi%20fjerde%20udkast%20(1).docx%23_Toc418577435
file:///C:/Users/chefdirigent/Downloads/Kommunikationsstrategi%20fjerde%20udkast%20(1).docx%23_Toc418577436


 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 13 

 

KOMMUNIKATIVE PLATFORME 33 

De kommunikative platforme kategoriserer diverse medie og sætter dem i en kontekst. Hver platform 34 

beskrives kort, så redegøres for anvendelsesmuligheder, målsætninger og særlige forhold for specifikke 35 

medier. 36 

Der er 4 platforme, som er opgjort i alfabetisk rækkefølge, bortset fra ”Hjemmeside og Portaler”, som 37 

vurderes, som værende særlig vigtig og derfor er fremhævet. 38 

HJEMMESIDE OG PORTALER 39 

Ved portaler forstås primært hjemmesiden, men også eksempelvis Wikipedia og Studenterrådets kalender. 40 

ANVENDELSE: For portaler er det vigtigste, at disse danner rammerne for Studenterrådets 41 

kommunikation. Både som arkiv og et sted, hvor man kan finde informationer omkring Studenterrådet. 42 

Kommunikationen skal henvende sig til alle interesserede læsere og være forståelig også for lægmænd. 43 

MÅLSÆTNINGER: Hjemmesiden skal altid være opdateret med informationer om Studenterrådet; og 44 

Studenterrådets aktiviteter og arbejde, således at al basisinformation om Studenterrådet altid er 45 

tilgængeligt og konstant er opdateret. 46 

SÆRLIGE FORHOLD FOR PORTALER: 47 

HJEMMESIDEN: Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder og skal fremgå attraktiv for alle 48 

interesserede. I det omfang, hvor det er muligt, så skal alle artikler, skrivelser og lignende offentliggøres på 49 

hjemmesiden. Ligeså vigtigt, som det er, at Studenterrådet altid henviser til hjemmesiden, er det, at 50 

hjemmesiden også henvise til de andre platforme. 51 

KALENDEREN: Statutten kræver visse møder og begivenheder offentliggøres i kalenderen. Foruden hvad 52 

Statutten kræver, så skal det være muligt for andre interne organer og fagråd, at få skrevet arrangementer i 53 

kalenderen. 54 

WIKIPEDIA: Wikipedia opdateres efter konstituerende møde med alle medlemmer af Forretningsudvalget, 55 

Chefdirigenten og Generalsekretæren. På sigt skal alle, som har haft de førnævnte positioner anføres på 56 

Wikipedia-artiklen. Ligeledes skal Studenterrådets service-, og kampagneaktiviteter også benævnes. 57 

 58 

EKSTERNE MEDIER 59 

Ved eksterne medier forstås aviser, magasiner og blade, som Studenterrådet ikke selv udgiver.  60 
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ANVENDELSE: Eksterne medier er vidt forskellige i format og målgrupper, men kan være et vigtigt redskab 61 

til at skabe debat af og forståelse for studenterpolitiske forhold. 62 

MÅLSÆTNINGER: Der skal skabes en kultur, hvor Studenterrådet og Studenterrådets aktive deltager aktiv i 63 

den politiske debat både indenfor og udenfor universitetet. 64 

SÆRLIGE FORHOLD FOR EKSTERNE MEDIER: 65 

FAGBLADE: Fagbladene på AU er en god mulighed for Studenterrådet til at promovere sager, som er 66 

særligt relevante for et specifikt studium eller op til valget. Dette må dog aldrig ske uden aftale med det 67 

lokale fagråd. 68 

OMNIBUS: Omnibus læses af både VIP’er og ledelsen på AU. Omnibus er god mulig for Studenterrådet til at 69 

tale direkte AU VIP’er og ledelser. Studenterrådet skal både lave indlæg og skrive læserbreve; såvel som få 70 

Omnibus til selv at tage historier op. 71 

MOMENTUM: Momentum er elev- og studenterbevægelsens fællesblad. Derfor er det en god mulighed for 72 

Studenterrådet til at promovere sine holdninger i forhold til resten af det nationale ESB samarbejde. Derfor 73 

skal Studenterrådet, som minimum, indsende en klumme halvårligt. 74 

LOKALE MEDIER: De lokale medier, som Stiften og JP-Aarhus, er en god måde at promovere 75 

Studenterrådets holdninger over for kommunen og Universitetsledelsen.  76 

NATIONALE MEDIER: Ligesom lokale medier kan være en god måde at påvirke lokalt, så kan nationale 77 

medier bruges til at påvirke Christiansborg og det uddannelsespolitiske Danmark. De nationale medier er 78 

dog primært DSF’s område og derfor skal Studenterrådet primært overvejer, hvordan vi i samarbejde med 79 

DSF kan lave historie og indlæg - ved eksempelvis at levere sager til DSF. 80 

 81 

INTERAKTIV MEDIER 82 

De interaktive medier (som til dels overlapper med de sociale medier) er kendetegnet ved at fordre 83 

interaktion mellem aftagere og modtagere.  84 

ANDVENDELSE: De sociale medier er primære kommunikationsplatforme for mange studerende. Derfor er 85 

det yderst vigtigt, at Studenterrådet har en stærk profil på diverse sociale/interaktive medier, for at kunne 86 

inddrage de studerende mest muligt i Studenterrådets arbejde. Yderligere muliggør de sociale medier, at de 87 

studerende føler et fællesskab med Studenterrådet. Der skal derfor skrives opdateringer med korte 88 

politiske beskeder, reaktioner eller budskaber, eventuelt med billeder og link til en uddybende tekst på 89 

hjemmesiden. Det primære formål ved Studenterrådets anvendelse af de sociale medier er altså at 90 
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informere de studerende samt vække de studerendes interesse for Studenterrådets arbejde samt at 91 

forbedre de studerendes tilhørsforhold til Studenterrådet. 92 

MÅLSÆTNINGER: Der skal holdes gang i de interaktive platforme og jævnligt skrive opdateringer om og fra 93 

Studenterrådets daglige politiske arbejde. En stødt og konstant tilvækst i likes/følgere/delinger/lignende 94 

tilstræbes på alle medier. 95 

SÆRLIGE FORHOLD FOR INTERAKTIV MEDIER: 96 

FACEBOOK: Facebook skal især bruges til at gøre de studerende opmærksom på Studenterrådets andre 97 

kommunikationsplatforme. Dette sker eksempelvis ved at linke til artikler, enten fra hjemmesiden eller 98 

andre lokale såvel som nationale medier. Yderligere sker det ved at gøre reklame for Studenterrådets 99 

arrangementer. 100 

INSTAGRAM: Instagram kan bruges til kommunikation via billeder, som beretter om 101 

dagligdagen på Studenterrådet og Studenterrådets arrangementer. Instagram skal både bruges, som arkiv 102 

og til at skabe fællesskab ved at have aktive og fagråd til at “overtage” Studenterrådets Instagram-profil. 103 

LINKEDIN: Studenterrådet skal have en officiel profil på LinkedIn, der accepterer alle ansøgere, der er eller 104 

har været aktive i Studenterrådet. 105 

TWITTER: Studenterrådets Twitter-profil skal retweet’e andres tweet, således der bevares en “personlig” 106 

sfære i Studenterrådets Twitter-kommunikation. Grundet dette, så skal det være muligt for medlemmer af 107 

Forretningsudvalget at få hjælp til driften af deres Twitterprofil. 108 

 109 

INTERNE MEDIER 110 

Interne medier forstås, som publikationer, som Studenterrådet selv er herre over og udgiver. 111 

Studenterrådet udsender et månedligt nyhedsbrev; har fast et antal sider i studentermagasinet Delfinen; og 112 

udgiver en håndbog, et katalog og en kalender årligt. 113 

ANVENDELSE: Udgangspunktet for Studenterrådets interne medier er, at modtageren (de studerende og 114 

medarbejdere ved Aarhus Universitet; andre interesseorganisationer og uddannelsespolitisk interesserede) 115 

allerede har kendskab til generelle og aktuelle forhold på Aarhus Universitet og mener, at 116 

uddannelsespolitik i det mindste er interessant. Derfor skal kommunikationen rettes mod højeste 117 

fællesnævner. Det er således vigtigt at have for øje, at kommunikationen ikke må tale ned til modtageren, 118 

da det kan virke fremmedgørende. Der skal dog henvises til hjemmeside og lignende, således de, som er 119 

interesserede, kan tilegne sig yderligere viden. 120 
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MÅLSÆTNINGER: De interne medier skal informere og opdatere interesserede læsere omkring aktuelle 121 

politiske emner og arrangementer samt Studenterrådets arbejde og holdninger. 122 

SÆRLIGE FORHOLD FOR INTERNE MEDIER: 123 

DELFINEN: Studenterrådet har de 5 sidste sider i Delfinen. De skal bruges til at holde de studerende 124 

opdateret på Studenterrådets aktiviteter, aktuelle sager eller sager, som bliver relevante. Studenterrådets 125 

brug af Delfinen skal være velformuleret og samtlige argumenter skal bygge på forudsætningen om, at 126 

modtagerne har en forudfattet forståelse og interesse for studenterpolitiske forhold og Aarhus Universitet. 127 

NYHEDSBREVET: Nyhedsbrevet skal i overvejende grad anvendes til intern kommunikation. Der skal 128 

kommunikeres nyheder fra Studenterrådet, nye sager og kommende arrangementer. 129 

PUBLIKATIONER: Studenterrådets publikationer (Studenterhåndbogen, Messekataloget og 130 

Studiekalenderen) er primært målrettet nye studerende og skal rammesætte vores aktiviteter, som sjove, 131 

relevante og fælleskabsdannende. Alle publikationerne udgives årligt.  132 
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STUDENTERRÅDETS BUDSKABER 133 

Studenterrådets budskaber beskriver, hvad, som skal kommunikeres, og hvorfor. Hvert budskab beskrives 134 

kort, så redegøres for udmøntning, forpligtelser og særlige forhold. 135 

Der er 3 budskaber, som er opgjort i alfabetisk rækkefølge. 136 

 137 

ORGANISATION 138 

Studenterrådet er overbygget omkring fagrådene, som er præget af deres eget nærmiljø og har deres 139 

opbygning. Dette optimere fagrådene, men gør organisationen svær at kommunikere - særligt når man 140 

også skal have Forretningsudvalget, Fællesrådet og de politiske udvalg med. 141 

UDMØNTNING: Studenterrådet skal på trods af ovennævnte udfordring være så klar i spyttet, som muligt. 142 

Uden for Fællesråd- og fagrådregi skal Studenterrådet frem for alt kommunikere aktivitet fremfor møder. 143 

Internt og for de interesserede, skal vi kunne forklare Studenterrådets organisation.  144 

FORPLIGTIGELSER: Studenterrådet skal kommunikere aktivitet i øjenhøjde med de studerende. Dette 145 

betyder, at det gerne må være dybtgående og komplekst, men ikke kræve forudgående viden omkring 146 

Studenterrådet eller fagrådene. For de interesserede, så skal Studenterrådets organisation være beskrevet 147 

og ligge offentligt tilgængeligt. 148 

SÆRLIGE FORHOLD FOR ORGANISATION: 149 

FAGRÅD: Studenterrådet består af sine fagråd. Fagrådene er aktive organer i deres egen ret og det er 150 

derfor vigtigt, at Studenterrådet ikke kun kommunikere sine aktiviteter sammen med fagrådene, men også 151 

fagrådenes egne aktiviteter. For at kunne opnå dette, så er det vigtigt, at Forretningsudvalget er i konstant 152 

dialog med de enkelte fagråd. Rekruttering er et emne, som optager mange fagråd. Derfor skal 153 

Studenterrådet sørger for ikke at komme i vejen for denne og støtte op omkring fagrådenes rekruttering - 154 

aktive i fagrådene skal nok høre omkring Studenterrådet. 155 

DE POLITISKE UDVALG: De politiske udvalg former i høj grad Studenterrådet. For at i højere grad 156 

kommunikere aktivitet end møder, holdes indkaldelser til kalenderen og de, som gerne vil modtage 157 

kalenderen per mail. 158 

FÆLLESRÅDET: Fællesrådet diktere Studenterrådets retning og er derfor vigtigt, at vi kommunikere. 159 

Ligeledes de politiske udvalg, så skal vi kommunikere aktivitet frem for møder. Derfor kommunikeres 160 

Fællesrådet møder internt og i kalenderen. 161 

DSF: Danske Studerende Fællesråd er Studenterrådets nationale paraplyorganisation. DSF laver mange 162 

kampagne og pressehistorier. Det er vigtigt, at Studenterrådet bakker op omkring disse. Derfor skal 163 
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Studenterrådet dele DSF kampagner og artikler på de sociale medier, skrive omkring deres analyser og 164 

agere som indgang til DSF til alle, som vil vide mere omkring DSF og/eller være aktiv. 165 

 166 

POLITIK 167 

Politik er hjerteblodet i at forbedre de studerendes sociale, faglige og økonomiske vilkår og derved alfa-168 

omega for Studenterrådets virke og eksistens. Studenterrådet skal arbejde ud fra de overordnede 169 

principper: “fri og lige adgang til uddannelser” og “Studenterrådet skal varetage alle studerendes 170 

interesser”. 171 

UDMØNTNING: Kommunikation og udmøntning af politik sker oftest gennem kampagner og ved 172 

pressemeddelelser og udtalelser. Den politiske kommunikation skal derfor være så transparent og tydeligt 173 

som muligt, så den understreger, over for de studerende, at Studenterrådet vogter over deres 174 

uddannelses- og levevilkår. Studenterrådets politiske linje skal fremgå konsistent og være let tilgængelig for 175 

dem, som søger den. 176 

FORPLIGTELSER: Studenterrådet skal politikudvikle og lave kampagner. Derudover skal 177 

Forretningsudvalget have tæt kontakt til studenterrepræsentanterne i universitetsbestyrelsen, de 178 

akademiske råd, studienævnene samt de politiske udvalg, så det nemt kan kommunikeres ud, hvis der 179 

bliver truffet vigtige beslutninger, som vurderes til at være tilstrækkeligt indflydelsesrige. 180 

SÆRLIGE FORHOLD FOR POLITIK: 181 

REPRÆSENTATION: Mange af Studenterrådets aktive er repræsenterede i Aarhus Universitets organer. 182 

Denne repræsentation giver Studenterrådet en privilegeret adgang til den politiske beslutningsproces lokalt 183 

på Aarhus Universitet samt en privilegeret indflydelse i form af muligheden for medbestemmelse i 184 

forbindelse med politiske beslutningsprocesser. I forhandlingssituationen, skal beslutningsprocessen samt 185 

de trufne beslutninger kommunikeres ud til de studerende, såfremt de vurderes at have tilstrækkelig 186 

betydning for de studerendes uddannelses- og levevilkår. 187 

POLITIKPAPIRER OG -BESLUTNINGER: De politiske udvalg vedtager flere politikpapirer og -beslutninger, 188 

som skal kommunikeres på Studenterrådets hjemmeside. Udover at gøre politikpapirerne og -189 

beslutningerne tilgængelige på hjemmesiden, så skal budskaberne kommunikeres på et klart og forståeligt 190 

dansk inde under politikfanen. 191 

KAMPAGNER: Studenterrådets tydeligste politiske udtryk er igennem kampagnearbejde. Det er vigtigt, at 192 

kampagnearbejdet forklares til sekretariatet, således at sagen og metoden er tydelige for de ansatte. 193 
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 194 

SERVICE: 195 

Studenterrådets serviceaktiviteter omhandler især en udvikling af de studerendes sociale, faglige og 196 

økonomiske interesser i Studenterrådet, uden for den politiske del af Studenterrådets organisation. Det 197 

overordnede mål med serviceaktiviteterne er beskrevet i Servicestrategien. Kommunikationen i forbindelse 198 

med Studenterrådets serviceaktiviteter, skal således understøtte de beskrevne mål i Servicestrategien. 199 

UDMØNTNING: Studenterrådets serviceaktiviteter tager som oftest form af arrangementer, hvis formål er 200 

at fremme de studerendes sociale, faglige og/eller økonomiske interesser. Dette sker eksempelvis gennem 201 

udbuddet af diverse kurser, debatarrangementer og informative foredrag eller begivenheder. Derudover 202 

afholdes den årlige Studiemesse og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. 203 

FORPLIGTELSER: Studenterrådets arrangementer skal kommunikeres til de studerende på Aarhus 204 

Universitet. Dette indebærer, at formålet med arrangementerne fremstår klart samt at de studerende er 205 

bevidste om, at Studenterrådet er arrangører. 206 

SÆRLIGE FORHOLD FOR SERVICE: 207 

STUDIEMESSE: De fleste studerende ved Aarhus Universitet kender til Studiemessen. Alligevel er det 208 

essentielt, at de studerende (især de nye) hvert år er vidende om, hvor og hvornår messen afholdes. 209 

Samtidig skal den generelle reklame og promovering af Studiemessen sikre, at tilbuddene er tydelige. 210 

Kommunikationen skal overordnet have som mål at sikre, at et fortsat højt antal studerende besøger 211 

messen. 212 

KURSER: Studenterrådet afholder jævnligt diverse studieforbedrende eller - forberedende kurser for de 213 

studerende ved Aarhus Universitet. Der skal jævnligt reklameres for disse kurser på Studenterrådets 214 

hjemmeside, Facebook-side, i studentermagasinet Delfinen og på diverse plakater og pjecer. 215 

DANMARKS STØRSTE FREDAGSBAR & IDRÆTSDAG: Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag er et 216 

socialt arrangement, arrangeret af Studenterrådet og Aarhus Universitets-Sport. Formålet med 217 

arrangementet er, at de studerende, får skudt semesteret godt i gang og giver Studenterrådet en mulighed 218 

for at promovere sig selv.  219 

 220 

 221 

  222 
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KOBLINGSPUNKTER MELLEM PLATFORME OG BUDSKABER 223 

Koblingen i mellem platforme og budskaber er vigtigt ud fra tanken, om at det kun er med platformenes 224 

målsætninger og budskabernes forpligtelser, at strategien bliver meningsfuld. Koblingspunkterne er angivet 225 

efter forpligtelserne. 226 

ORGANISATION: 227 

Studenterrådets organisation spænder vidt og bredt og falder både indenfor Forretningsudvalgets og 228 

Sekretariatets ressortområder. Af selvsamme årsag forsøges uddelegering mellem de to organer.  229 

HJEMMESIDE OG PORTALER: Studenterrådets organisation skal præsenteres på hjemmesiden, herunder 230 

skal der henvises til alle fagråd. Ligesådan skal fagrådene have mulighed for at bruge Studenterrådets 231 

kalender til at opreklamere og invitere til deres egne begivenheder. 232 

EKSTERNE MEDIER: Kommunikationen omkring Studenterrådets organisation bør holdes internt. 233 

INTERAKTIVE MEDIER: Fagrådene skal have mulighed for at benytte Studenterrådets Facebook og 234 

Twitter til at få videreformidlet deres begivenheder og sejrer. Fagrådene skal kunne byde ind og overtage 235 

Studenterrådets Instagram og, tidligere såvel, som nuværende, aktive skal have muligheden for at blive 236 

koblet på Studenterrådets LinkedIn. 237 

INTERNE MEDIER: I nyhedsbrevet skal der opdateres omkring fagrådsarbejde, hvor særligt gode, grelle 238 

og/eller nyskabende historie udvælges. I samme ånd udvælges en aktiv til hvert nummer af Delfinen, som 239 

skal vise den personlige ”fortælling” omkring at være aktiv i Studenterrådet. 240 

 241 

POLITIK: 242 

De politiske budskaber falder væsentligst indenfor Forretningsudvalgets ressortområde og varetages derfor 243 

hovedsageligt med ledelse herfra. 244 

HJEMMESIDE OG PORTALER: På hjemmesiden skal de politikpapirer, som anses for gældende, ligge frit 245 

tilgængeligt, de vigtigste mærkesager skal ligge forklaret på et let forståeligt dansk og kobles til 246 

kampagneaktiviteterne. Det tilstræbes, at der skrives videre på Studenterrådets historiesektioner, både på 247 

hjemmesiden og Wikipedia. 248 

EKSTERNE MEDIER: De eksterne medier bruges hovedsageligt i forbindelse med kampagnearbejde eller 249 

hvis Studenterrådet ønsker at tage en bestemt sag op. Hvilken avis, blad eller magasin, som anvendes må 250 

bero på en situationel bedømmes, dog tilstræbes alle brugt i løbet af et rådsår. 251 

INTERAKTIVE MEDIER: Facebook og Twitter anvendes politisk af Studenterrådet. På Facebook 252 

kommunikerer vi Studenterrådets politik ved hjælp af Studenterrådets facebookside. På Twitter skal 253 
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Studenterrådet videregive den mere personlige kommunikation fra Studenterrådets aktive og DSF, samt 254 

føre diskussioner med ministeren og andre aktive modparter. 255 

INTERNE MEDIER: I delfinen skal Studenterrådet tage aktuelle sager op og præsentere sine synspunkter. I 256 

nyhedsbrevet skal politikpapirer; arbejdet i råd og nævn; og kampagneaktivitet videreformidles og 257 

publikationerne skal give en ”smagsprøve” på Studenterrådets politiske virke. 258 

 259 

SERVICE: 260 

Serviceaktiviteterne falder væsentligst indenfor Sekretariatet ressortområde og varetages derfor 261 

hovedsageligt herfra. 262 

HJEMMESIDE OG PORTALER: Hjemmesiden bruges til at fremlægge og reklamere; i kalenderen indskrives 263 

datoen og serviceaktiviteterne benævnes desuden på Wikipedia.EKSTERNE MEDIER: Serviceaktiviteterne 264 

bør kun optræde i eksterne medier i form af annoncer eller anden reklame. Disse varetages af 265 

servicestrategien. 266 

INTERAKTIVE MEDIER: Med henblik på reklamation for serviceaktiviteterne skal Studenterrådet primært 267 

bruge Facebook og personlige Twitter-opdateringer. Instagram skal også være med til at fortælle 268 

”historien” omkring arrangementet og kan med fordel overdrages til arrangørerne under afholdelsen af de 269 

pågældende arrangementer. Det er ligeledes vigtigt, at Studenterrådet også inkludere DSFIs styregruppe 270 

(de frivillige, som planlægger Danmarks Største) på LinkedIn. 271 

INTERNE MEDIER: Det er vigtigt, at Studenterrådet bruger publikationerne og nyhedsbrevet til at invitere 272 

til serviceaktiviteterne; og Delfinen til bagefter at berette herom. 273 

 274 

 275 

VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER 276 

Studenterrådets kommunikationsstrategi er vedtaget på Fællesrådet mødet den 20/05 - 2015 og trådte i 277 

kraft umiddelbart herefter. 278 

Kommunikationsstrategien er gældende i 3 år og skal genbehandles inden udgangen af forårssemesteret 279 

2018. Kommunikationsstrategien skal tages op til revision senest 1 år før strategien udløber. 280 

I forbindelsen med, at strategien træder i kraft har Studenterrådet en række forpligtelse og målsætninger, 281 

som Studenterrådet ikke lever op til eller har muligheden for at leve op. Derfor anses perioden fra 282 

vedtagelse til det konstituerende Fællesrådsmøde i februar 2016, som en ikrafttrædelsesperiode, hvorefter 283 

strategiens forpligtelser og målsætninger skal anses for at være trådt i kraft.284 
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Bilag 3: Oplæg og workshops til 
Fællesrådsmødet den 20. maj 
Forretningsudvalget forbereder nedenstående workshops og oplæg. Det er ikke nødvendigt at melde sig ind på workshops før 
Fællesrådsmødet, men vi ville gerne, hvis I havde gjort jer nogle overvejelser, om hvilke oplæg og workshop, som man synes virker 
interessante, og at alle fra fagrådene forsøgte ikke meldte sig til den samme workshop eller oplæg. 

Oplæg: 

Aarhus Boligpolitik: 

Aarhus kommune skal til at lave en ny politik omkring boligområdet. Kunne du godt tænke dig, at vide mere, omkring hvor Aarhus’ 
boligmarked er på vej hen? Og hvilke tanker kommunen gør sig, så er dette workshoppen for dig. 
Efter oplægget vil der være lidt debat. Det kræver ingen forudgående viden at deltage i denne debat. 

Udviklingen i den danske uddannelsespolitik: 

Hvilken udvikling har der været i Dansk uddannelsespolitik fra gammeltid til nu? Hvad kommer valget at indeholde at 
uddannelsespolitik? Og hvad kommer til at ske efter? Alt dette og meget mere vil Heidi Klokker, Næstformand og 
Uddannelsespolitisk ordfører, for DSF forsøge at svare på i dette oplæg. 
Efter oplægget vil der være lidt debat. Det kræver ingen forudgående viden at deltage i denne debat. 
 

Workshop: 

Begge workshops forholder sig Studenterrådets serviceaktiviteter og servicestrategien. Man behøver ikke at kende til 
servicestrategien, men vi bruger arbejdet fra workshops’ne til efterårets arbejde med servicestrategien. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag: 

Studenterrådet arrangerer Danmarks Største sammen med AUS. Det er efterhånden blevet et større og mere driftssikkert 
arrangement, så nu er det ved at være på tide at skulle sætte fokus på, hvad vi vil bruge det til. I denne workshop kommer vi blandt 
andet til at arbejde med: Skal vi, og i så fald hvordan, promovere Studenterrådet mere? Skal vi i højere grad inkludere kommercielle 
interesser? Lige nu budgetteres arrangementet i 0, er det noget, som Studenterrådet skal tjene penge på? Bruger vi Danmarks 
Største godt nok politisk? 
Til denne workshop ville det være en god idé at kende lidt til arrangementet. 

Studenterrådets kursussektor: 

Studenterrådet er per kontrakt med Universitetet forpligtet til at tilbyde nogle kursus til studerende. Denne sektor har vi længe 
forsøgt at udvide med relativt usuccesfuldt. Workshoppen kommer til at handle om, hvordan vi kan udvikle og forbedre 
kursussektoren. Forretningsudvalgets overvejelser har været: Skal vi nedsætte en bestyrelse af fællesrødder til at varetage 
udvikling og afholdelse af kursussektoren? Skal vores kursussektor sigte mere mod fagråd? Skal vi acceptere et underskud for at få 
en bedre kursussektor? 
Denne workshop kræver ingen forudgående viden og udefrakommende idéer eller erfaringer modtages med kyshånd. 

 


