
Referat	  (ikke	  godkendt)	  af	  	  Fællesrådsmøde	  
-‐	  Ordinært	  -‐	  

Torsdag	  d.	  10.02	  kl.	  19.15-‐22.00	  	  
Studenternes	  Hus,	  mødelokale	  1	  

	  
01	  Formalia	  
Vi	  er	  i	  quorum.	  
Der	  er	  tilføjet	  et	  punkt	  til	  dagsordenen	  03.05	  
Referatet	  fra	  sidste	  fællesrådsmøde	  er	  godkendt.	  
	  
02	  Sager	  til	  behandling:	  
	  
Den	  faglige	  udviklingsproces	  (60	  min)	  
	  
02.01	  Opdateringer	  på	  processen	  
Tilføjelser	  til	  SR	  indstilling	  til	  biblioteksstrukturshøringen	  skal	  modtages	  senest	  
mandag.	  
Studiestrukturhøringen	  har	  deadline	  for	  tilføjelser	  på	  onsdag,	  evt.	  tilføjelser	  sendes	  
til	  Thea	  thea@sr.au.dk.	  
	  
Der	  afholdes	  formøder	  til	  bestyrelsesmøderne,	  hvortil	  alle	  er	  velkomne,	  der	  sendes	  
snarest	  muligt	  dagsorden	  ud	  på	  fællesrådslisten.	  
	  
02.02	  Studenterrådets	  survey	  om	  FU	  –	  oplæg	  og	  diskussion.	  
	  
Maria	  fremlægger	  resultaterne	  fra	  Studenterrådets	  survey.	  
Kommentarer	  til	  surveyen:	  
-‐Der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  SR	  har	  været	  gode	  nok	  til	  at	  kommunikere	  og	  
skabe	  forum	  for	  debat	  omkring	  FU	  for	  de	  studerende.	  
-‐Det	  kunne	  være	  en	  ide	  at	  lave	  en	  kontrol	  for	  fakulteter	  i	  surveyen	  og	  se,	  om	  der	  er	  
en	  forskel	  i	  svarerne.	  
-‐Der	  er	  måske	  selektionsbias	  for	  hvem,	  der	  går	  ind	  og	  svarer	  på	  spørgeskemaet,	  
f.eks.	  undlader	  folk,	  der	  ikke	  kender	  til	  processen	  at	  svare.	  
-‐Tabel	  9	  kan	  kritiseres	  for	  ikke	  at	  frasorterer	  folk,	  der	  ikke	  har	  deltaget	  i	  processen.	  
-‐I	  tabel	  10	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  lægge	  tallene	  sammen	  for	  dem,	  der	  har	  
svaret	  SR,	  fagråd	  og	  studienævn.	  
-‐Der	  spørges	  om	  der	  er	  kontrolleret	  for	  deltagelse/ikke	  deltagelse	  i	  tabel	  11,	  hvilket	  
der	  ikke	  er.	  
	  



	  
	  
Der	  lægges	  op	  til	  debat	  omkring	  anvendelsen	  af	  surveyen	  fremadrettet.	  
-‐Det	  er	  relevant?????	  at	  informationerne	  ikke	  er	  målrettede	  nok	  og	  at	  folk	  deltager	  
når	  det	  er	  relevant	  for	  dem.	  Det	  skal	  vi	  huske	  	  i	  vores	  kommunikation,	  at	  det	  skal	  
være	  nærværende	  og	  relevant	  for	  de	  studerende.	  
-‐Manglende	  deltagelse	  kan	  måske	  skyldes	  et	  manglende	  kendskab	  til	  universitets	  
opbygning.	  
-‐Fagrådene	  kan	  måske	  bruges	  bedre	  til	  at	  gøre	  kommunikationen	  nærværende	  for	  
de	  studerende.	  
-‐Surveyen	  kan	  være	  relevant	  at	  tage	  med	  på	  Sandbjerg	  
-‐Der	  spørges	  om,	  hvornår	  den	  forelægges	  ledelsen.	  	  
Der	  udsendes	  en	  pressemeddelelse	  efter	  dette	  FR-‐møde	  og	  	  pressemeddelelsen	  
udsendes	  også	  på	  fællesrådslisten	  
-‐Hvad	  gør	  vi	  for	  at	  engagerer	  ledelsen	  og	  få	  respons?	  
Ledelsen	  er	  orienteret	  om	  udarbejdelsen	  og	  der	  er	  i	  dag	  holdt	  møde	  med	  retoratets	  
pressechef,	  som	  får	  rapporten	  efter	  mødet.	  Ledelsen	  vil	  efter	  eget	  udsagn	  gå	  positivt	  
til	  surveyen	  og	  tage	  den	  med	  i	  det	  fremadrettede	  arbejde.	  	  
-‐Hvad	  er	  konsekvensen,	  hvis	  ledelsen	  afviser	  rapporten?	  
Man	  kunne	  håbe	  	  at	  VIP	  og	  TAP	  også	  tager	  rapporten	  op,	  så	  den	  bruges	  overfor	  
ledelsen	  fra	  flere	  vinkler.	  
-‐Nogle	  fagråd	  kan	  ikke	  få	  de	  studerende	  engageret	  i	  processen,	  hvad	  er	  
succeskriteriet	  for	  engagement	  hos	  de	  studerende?	  
Der	  henvises	  til	  workshops	  
	  
Pause	  
	  
Studenterrådets	  arbejde	  i	  2011	  (60	  min)	  (se	  bilag	  1)	  
02.03	  Workshops	  og	  diskussion	  
Der	  er	  ikke	  taget	  referat	  af	  de	  forskellige	  workshops,	  i	  stedet	  er	  der	  lavet	  plancher	  
mv.	  Disse	  bliver	  taget	  med	  i	  styrelsens	  arbejde	  med	  arbejdsprogrammet.	  
	  
Det	  foreslås	  i	  plenum,	  at	  SR	  holder	  julefrokost	  for	  Fællesrådet.	  	  
	  
Danmarks	  Største	  Fredagsbar	  (10	  min)	  (se	  bilag	  2)	  
02.04	  Valg	  af	  medlemmer	  til	  DSF-‐udvalg	  
Troels	  vil	  gerne	  hjælpe	  i	  foråret.	  
Det	  foreslås	  at	  man	  spørger	  i	  sit	  fagråd,	  om	  der	  er	  nogen	  der	  vil	  deltage	  i	  arbejde.	  
Interesserede	  kan	  tage	  kontakt	  til	  Camilla	  event@sr.au.dk	  fra	  sekretariatet.	  



	  
	  
03	  Meddelelser	  (30	  min)	  
Hvis	  folk	  ikke	  har	  modtaget	  studienævnshøringen	  kan	  den	  fås	  hos	  Thea.	  
	  
03.01	  Styrelsen	  
03.01.01	  Studienævnsweekend	  
Sr	  gentager	  succesen	  den	  12.-‐13.	  marts	  for	  alle	  repræsentanter,	  der	  er	  valgt	  til	  
akademisk	  råd	  og/eller	  studienævnene	  .	  	  
Der	  vil	  være	  forskellige	  oplæg,	  casearbejde	  og	  erfaringsudvekslinger	  for	  deltagerne.	  
Weekenden	  afholdes	  på	  Sandbjerg	  Gods	  og	  næsten	  alle	  udgifter	  er	  dækket.	  
Deltagere	  melder	  sig	  til	  hos	  per@sr.au.dk	  senest	  24.	  februar.	  
03.01.02	  Fagrådsseminar	  
Afholdes	  den	  24	  marts	  kl.	  16.30	  til	  20.30	  efter	  samme	  koncept	  som	  det	  i	  efteråret.	  
	  
03.01.03	  Danske	  Studerendes	  Fællesråd	  
Anne	  skal	  på	  landsforumsseminar	  den	  kommende	  weekend	  om	  bl.a	  samarbejdet	  
mellem	  DSF	  og	  de	  lokale	  studenterråd.	  
Der	  inviteres	  åbent	  til	  nationalt	  udvalgsmøde.	  
Den	  kommende	  tirsdag	  holder	  LLO	  seminar	  kl.	  18-‐20	  om	  LLO’s	  historie	  og	  om	  
ungdomsboligere	  i	  forhold	  til	  byudvikling,	  hvor	  alle	  er	  velkomne.	  	  
	  
03.02	  Fagrådsrunde	  
Lægerne:	  Studiet	  ombygges	  for	  at	  gøre	  det	  tidssvarende.	  
	  
Jura:	  bliver	  snart	  rykket	  væk.	  Der	  arbejdes	  på	  at	  gøre	  dekanen	  lydhør.?	  
	  
ASB:	  Der	  afholdes	  generalforsamling	  på	  mandag.	  Arbejder	  på	  
kommunikationsplatformen.	  Vil	  skabe	  rådgivende	  organ	  for	  udvekslingsstuderende.	  	  
Der	  spørges	  om	  FR	  møderne	  kan	  afholdes	  på	  engelsk	  såfremt,	  der	  møder	  
udvekslingsstuderende	  op.	  Det	  tages	  op	  til	  overvejelse	  i	  styrelsen	  
	  
MFSR:	  Har	  afholdt	  eksamensforedrag.	  Har	  afholdt	  studentermøde	  med	  rekord	  stort	  
fremmøde.	  Håber	  på	  at	  tage	  nye	  med	  til	  næste	  FR-‐møde.	  	  
	  
Statskundskab:	  Har	  holdt	  valgt	  til	  statsrådet	  og	  konstitueret	  dette.	  Yderligere	  har	  der	  
været	  valg	  af	  mandatbærer	  til	  Fællesrådet.	  Her	  er	  valgt	  to	  nye	  
studenterrådsrepræsentanter	  Heidi	  Klokker	  Andersen	  og	  Ulrik	  Rønsbo.	  	  	  
	  



Religionsvidenskab:	  Informerer	  de	  studerende	  om	  konsekvenserne	  af	  FU	  og	  håber	  
på	  en	  reaktion	  fra	  de	  studerende.	  	  
	  
HUM:	  Har	  forsøgt	  at	  få	  mere	  indflydelse	  på	  FU,	  men	  uden	  held.	  
	  
Økonomi:	  Har	  konstitueret	  nye	  studienævn.	  Har	  oprettet	  mentorordning	  for	  de	  nye	  
studerende.	  Holder	  møder	  med	  Svend	  Hylleberg	  løbende.	  	  
	  
03.03	  Kalender	  (udleveres	  på	  mødet)	  
	  
03.04	  Kurser	  i	  foråret	  
Alle	  bedes	  hjælpe	  med	  at	  opreklamerer	  SR’s	  kurser	  for	  de	  studerende.	  
	  
03.05	  	  
	  
04	  Eventuelt	  
Der	  ønskes	  snarest	  muligt	  indsendt	  resultaterne	  fra	  valgene	  til	  SR’s	  fællesråd	  fra	  de	  
fagråd,	  der	  mangler.	  
Der	  er	  brug	  for	  nye	  styrelsesmedlemmer,	  der	  opfordres	  til	  at	  overveje	  en	  plads	  i	  
styrelsen.	  
Styrelsen	  har	  valgt	  at	  dække	  udgifterne	  for	  repræsentantens	  medlemskab	  i	  LLO.	  
Såfremt	  Fællesrådet	  er	  uenig	  i	  dette,	  skal	  der	  anmodes	  om,	  at	  få	  det	  på	  næste	  
dagsorden	  som	  et	  punkt	  til	  behandling.	  
	  
05	  Mødeevaluering	  –	  udenfor	  referat	  


