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Referat Fællesrådsmøde 
- Ordinært - 

 

Tirsdag d. 15.03.2011 kl. 19.30-22.00 

Studenternes Hus mødelokale 1 

 

Referat: 

 

Referent: General Jesper Hilsted Andersen 

 

01 Formalia  

01.01 Navnerunde og mandatfordeling 

 

Deltagere (navn og fagråd): 

Samme som til det konstituerende møde 

 

Mandatbærer (fagråd og navne): 

Samme som til det konstituerende møde 

 

01.02 Konstatering af quorum 

Fællesrådet er i quorum, med 22 tilstedeværende mandater 

 

01.03 Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af aktivitetspulje under 02.03  

 

Beslutning: Godkendt  

 

01.04 Godkendelse af referat 

 

Beslutning: Godkendt  

 

02 Sager til behandling  

 

02.01 Oplæg om Studenterrådets organisering, herunder organisatoriske 

udfordringer i forbindelse med den faglige udviklingsproces, og Fællesrådets 

opgaver.  

Maja og Thea gennemgår studenterrådets organisering. 

 

02.02 Oplæg om den faglige udviklingsproces ved 

bestyrelsesrepræsentanterne Maria og Christian  

Bestyrelsesrepræsentanterne gennemgår deres oplæg om den faglige 

udviklingsproces. 

Spørgsmål til repræsentanterne: 

Hvorfor stemte I ja til forslaget? 

Svar: Rapporten var af overordnet strategisk karakter, og de konkrete beslutninger 

vedrørende de akademiske råd, studienævn, de fysiske flytninger, institutnavne mv. 

er lagt ud til hovedområderne, hvor vi har sikret, at de studerende skal deltage i 

den videre proces. Derfor mente vi, at det var rimelig at stemme ja til beslutningen 

Notat om bestyrelsens beslutning deles rundt. 

 



 
 

 
 

2 

02.03 Valg til diverse udvalg og tillidsposter (Bilag A)  

 

 

 

Rektorale udvalg: 

Studieudvalget, Maja (3+3):  

Maja Buskbjerg fra idehistorie, Anne Andersen fra ASB, Klaus K. Hansen fra 

økonomi er valgt. Formand Thea, Per fra styrelsen og Maja K. Sloth fra filosofi er 

valgt som suppleanter. 

 

Valgudvalget, Thea (2+2): 

Formand Thea og Næstformand Niels er valgt. Per fra styrelsen og Mikkel Fuglsang 

fra jura er valgt som suppleanter. 

 

Koordinationsudvalget for sikkerheden på Aarhus Universitet, Ronni (1): 

Ronni Mikkelsen fra medicin er valgt 

 

Studenterrådets udvalg: 

Der indstilles til fra Styrelsen at der vælges til nationalt udvalg og politisk udvalg 

samtidig. Det er vedtaget. 

Dirigenten indstiller på vegne af styrelsen at der afholdes et valg til:  

 

Nationalt udvalg, Niels (alle der vil):Anne Hegelund fra psykologi, Maja Buskbjerg 

fra idehistorie, Troels Mahneke fra statskundskab, Mikkel Fulgsang fra Jura, Simon 

fra Styrelsen,  

Jacob L. Ruggaard fra Litteraturhistorie, Rasmus Markussen fra Idehistorie,  

Niels fra Styrelsen, Anne fra styrelsen, Nanette G. Jørgensen fra økonomi  

og Formand Thea er alle valgt. 

 

Politiske udvalg, Niels (alle der vil): Samme som nationalt udvalg. 

 

KoordinationsGruppen Bag Bestyrelsesarbejdet, Maria (alle der vil):  

Anne Andersen fra ASB, Peter Thuborg fra filosofi, Maja K. Sloth fra filosofi, 

 Jacob L. Ruggaard fra litteraturhistorie, Morten T. Knudsen fra økonomi,  

Per fra styrelsen, Anders Holm fra biologi, Næstformand Niels, Steffen V. Petersen 

fra MFSR, Troels Mahneke fra statskundskab 

 

Aktivitetspulje-gruppen, Thea (3 ud over Formanden og Generalsekretæren som 

er fødte medlemmer):Nanette G. Jørgensen fra økonomi, Per fra Styrelsen,  

Ronni Mikkelsen fra medicin. 

 

Eksterne udvalg: 

 

Studenterfonden af 1963, Troels M. (5): Lars Hougaard fra økonomi, Klaus K. 

Hansen fra økonomi, Ronni Mikkelsen fra medicin, Maja Buskbjerg fra idehistorie  

og Øjvind Arnfred fra idehistorie er valgt. 

Det foreslås fra Generalsekretæren at fondens bestyrelse overvejer midlernes 

placering med henblik på et muligt større afkast til uddeling. 

 

Bestyrelsen i Aarhus Universitets Sport, Thea (1):  

Christoffer Strandby fra økonomi er valgt. 
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Bestyrelsen i Studenterhusfonden af 1991, Troels Bo (3): 

Generalsekretær Jesper, Jesper Weltz fra cand. merc. Im., 1. dirigent Troels Bo og 

Per fra styrelsen stiller op. 

Generalsekretær Jesper, 1. dirigent Troels Bo og Per fra styrelsen er valgt. 
 
Bestyrelsen i Århus Studenterradio, Thea (1): 

 Mathias Rav fra datalogi er valgt. 

 

 Pause 10 min 

 

 

 

02.04 Godkendelse af arbejdsplan (Bilag B)  

Thea og Niels præsenterer arbejdsplanen 

 

Spørgsmål: 

Vil SR presse på for at få AU til at kommunikere ud, at valget og andre ting i 

forbindelse med studiemiljøet er vigtige? 

Svar: 

Styrelsen ser positivt på ideen. 

 

Spørgsmålet: 

Hvordan vil man kommunikere mere simpelt? 

Svar: 

Styrelsen vil ikke kun bruge Delfinen og Univers, men også andre medier. 

Kommunikationen kan vinkles mod de enkelte studier, så den bliver nemmere at 

relatere sig til for modtagerne. 

 

Spørgsmål: 

Hvilke enkeltsager har man tænkt sig at tage op? Det kan have uhensigtsmæssige 

konsekvenser for fagrådene. 

Svar: 

Formuleringerne i arbejdsplanen skal forstås som, at sagerne godt kan være af 

generel karakter, men skal være relevante for den enkelte studerende 

 

Styrelsen har et forslag til tilføjelse som også er omdelt. Forslaget er: 

 

En godkendelse af hele arbejdsplanen fremtvinger endnu et valg. Valget til 

’studiemiljø task-forcen’ 

 

Beslutning: Arbejdsplanen er godkendt enstemmigt. 

 

Valg til Studiemiljø task-force(4-5): Nanette fra økonomi, Alex fra Jura, Anders fra 

biologi, Peter fra filosofi, Niels fra MFSR er valgt. 

 

02.05 Beslutning om Studenterrådets deltagelse i festivalen Northside 11.-

12. Juni 

  

Der er udleveret bilag. Per fremlægger 
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Styrelsen indstiller, at Fællesrådet godkender, at vi deltager i festivalen. 

 

Beslutning: Godkendt. 

 

02.06 Beslutning om Studenterrådets deltagelse i AUs fest den 17. juni.  

Der er udleveret bilag. Per fremlægger 

 

Styrelsen indstiller, at Fællesrådet godkender, at vi deltager i festen.  

 

Beslutning: Godkendt 

  

 

 

 

 

03 Meddelelser  

03.01 Aarhus Universitets Bestyrelse  

 03.02 Fagråd 

  

 HUMrådet: 

Der arbejdes videre med faglig udviklingsproces. Der arbejdes med en fusion med 

fagrådene på TEO og DPU. Streamede d. 9. marts rektors tale på storskærm med 

mange deltagere. Har fået næse for SRs survey, fordi den ikke var sendt til ledelsen 

før pressen. Har fået nyt formandsskab og nyt forretningsudvalg. 

 

ASB: Fået ny bestyrelse. Arbejder med synlighed. Skal til at finde ud af, hvordan de 

kan samarbejde mere med de internationale studerende.  

 

Oeconrådet: Er kommet ud af betalingsstandsning. Arbejder med flytning til 

Fuglesangs Alle. 

 

MFSR: Har aftalt et møde mellem dekanen og de studerende. Har været til møde i 

akademisk råd, hvor akademisk råd ikke skrev under på en indstilling fra SAM og 

ASBs Akademisk Råd, men tilsluttede sig pointen i brevet. 

 

Statsrådet: Tilsluttede sig samme indstilling. Arbejder med sin egen interne 

struktur, så den internt kommer til at fungere bedre. Arbejder med FU,samt at 

oplyse de studerende om konsekvenserne for statskundskab, som hovedsageligt 

angår instituttets navn 

 

Fagrådet på psykologi: Hedder nu Psykrådet. Har konstitueret sig for nylig. Arbejder 

med studiemiljø og en bedre udnyttelse af deres studenterrum. 

 

Medicinerrådet: Arbejder med at inddrage tandlægerne. FU har ikke berørt SUND 

synderligt.  

 

Jura: MJ har konstitueret sig. Jurrådet er glade for, at de bliver i uniparken, men 

kede af, at miste økonomi som naboer. Yderligere arbejder de også med at få 

ændret deres institutnavn. 
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Biologi: Biologi er glade for den nye struktur. BFU er blevet meget stærkere. Og de 

har konstitueret sig.  

  

 03.03 Styrelsen: Ingen 

 03.04 Danske Studerendes Fællesråd: ingen 

 03.05 Øvrige Meddelelser: ingen 

 

 

04 Eventuelt  

 

Der arrangeres fredagsbarsrundtur den 1. april. 

 

05 Mødeevaluering 
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Bilag A 
 

Der er valg til alle nedenstående poster: 

 

Rektorale udvalg 
 
NB! Alle rektorale er med forbehold for ændringer i forbindelse med den faglige 
udviklingsproces 
 

 
Studieudvalget: 3 personer 
 

Studieudvalget er et forum for informations- og erfaringsudveksling på uddannelsesområdet, med vægt på generelle 
studie- og uddannelsesmæssige emner – herunder eksamens-, indskrivnings- og optagelsesspørgsmål. Udvalget 
fungerer på denne baggrund som rådgivende udvalg for rektor på uddannelsesområdet. 
 
Udvalget holder møder efter behov – ca. hver 1½. måned.  
 

 
Valgudvalget: 2 personer + 2 suppleanter 
 

Udvalget har til opgave at bistå rektor med tilrettelæggelsen og afholdelsen af de valg, der skal afholdes i henhold til 
universitetsloven og Aarhus Universitets vedtægt.. Valgudvalgets formand fastsætter efter bemyndigelse fra rektor og 
efter drøftelse i udvalget de nærmere regler om valgenes afholdelse og fastsætter de nødvendige frister. 
 
Udvalget er primært aktivt i forbindelse med universitetsvalget i slutningen af november. Medlemmer skal påregne at 
være valgstedsledere på valgdagen mens suppleanter skal påregne at være stemmetællere dagen efter valget. Dette 
aftales nærmere, når valgdagen nærmer sig. Som regel ligger valget den tredje torsdag i november. 
 
 
Koordineringsudvalget for Sikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitet: 1 person 
 

Kommissorium: 
 
Udvalget skal virke som koordinerings- vejlednings- og tilsynsorgan for sikkerhedsarbejdet på universitetet. 
Udvalget skal i øvrigt virke som rådgivende organ for rektor i overordnede sikkerhedsspørgsmål. 
Udvalget holdes løbende orienteret om regler og vejledninger inden for sikkerhedsområdet. De enkelte medlemmer er 
herefter forpligtede til at holde deres respektive fakultetssikkerhedsudvalg, henholdsvis fællesområdets 
sikkerhedsudvalg, orienteret. Tilsvarende holder fakultetssikkerhedsudvalgene og fællesområdets sikkerhedsudvalg de 
lokale sikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper orienteret. 
 
Det bemærkes, at udvalgets kommissorium omfatter både "tekniske" og mere "psykologisk" orienterede 
sikkerhedsaspekter. Udvalget skal en gang årligt forelægge rektor en redegørelse for de forløbne og planlagte initiativer. 
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Studenterrådets udvalg 
 
Studenterrådets Nationale Udvalg  
Nationalt udvalg har til opgave at varetage den strategiske og den langsigtede organisatoriske udvikling af 
Studenterrådets deltagelse i Studenterbevægelsens arbejde. Herunder ligger arbejdet i Danske Studerendes Fællesråd 
(DSF) og særligt arbejdet i det udøvende organ Landsforum. Derudover er det Nationalt Udvalg, der giver mandat til 
Politikkonferencer i DSF. 
 

Studenterrådets politiske udvalg 
Studenterrådets politiske udvalg har som opgave at klæde repræsentanterne i DSF’s to politikudviklende udvalg 
UddannelsesPolitisk Udvalg og Levevilkårspolitisk Udvalg på, og det er også udvalgenes opgave at give disse mandat til 
beslutninger. Det indstilles fra Styrelsens side at de politiske udvalg behandles som ét udvalg, med de samme 
mennesker. 
 
Koordinationsgruppen bag Bestyrelsesarbejdet 
Koordinationsgruppen bag Bestyrelsesarbejdet, KGB, primære opgave er at forberede bestyrelsesrepræsentanter til 
møderne i Aarhus Universitets Bestyrelse.  
 

Studenterrådets aktivitetspuljeudvalg 
Udvalget afgør ansøgninger til Studenterrådets aktivitetspulje på over 2.500 kr. 
 

Eksterne udvalg 
 
Valg til Studenterfonden af 1963: 5 personer 

 
Fondens formål er at yde støtte til faglige, sociale og kulturelle aktiviteter blandt de studerende ved Aarhus Universitet. 
I særlige tilfælde kan der ydes støtte til aktiviteter, der også omfatter andre uddannelsessøgende end studerende ved 
Aarhus Universitet.  Fonden er i besiddelse af en god sjat penge, der rådes over af de 5 studerende, der vælges her. 
 
Se mere: 

http://www.au.dk/om/administration/index/7/71/au21/ 

 
Valg til bestyrelsen i Aarhus Universitets Sport: 1 person  

www.aus.dk 

 

Valg til bestyrelsen i Studenterhusfonden af 1991: 3 personer 

www.studenterhusfonden.dk 

 

Valg til bestyrelsen i Århus Studenterradio: 1 person 

http://www.aarhusstudenterradio.dk/ 

 

http://www.au.dk/om/administration/index/7/71/au21/
http://www.aus.dk/
http://www.studenterhusfonden.dk/
http://www.aarhusstudenterradio.dk/
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Bilag B 
 

Udkast til Studenterrådets arbejdsplan for 2011 
Studenterrådet går endnu et travlt år i møde. Den faglige udviklingsproces fortsætter, og med denne kommer 
også nogle tvungne ændringer i Studenterrådets organisation. Disse skal vendes til noget positivt, noget der 
styrker Studenterrådets organisation, og noget der styrker Studenterrådets position overfor såvel 
beslutningstagere som studerende. Derfor skal der det næste år dels fokuseres på en intern 
organisationsforandring, dels en ekstern tydeliggørelse af hvad Studenterrådet er, kan og gør. 
Arbejdsplanen er inddelt i to overordnede afsnit, der fokuserer på henholdsvis organisation og politik. Det er 
to størrelser, som går hånd i hånd. Studenterrådet skal have fokus på begge dele, og kan kun løfte sit ansvar, 
såfremt begge dele prioriteres. Omvendt er det også vigtigt at have selvstændigt fokus på begge områder, så 
det netop er muligt at prioritere dem.  
Styrelsen håber Fællesrådet vil bakke op om arbejdsplanen. Men der er selvfølgelig rum til at stille spørgsmål 
ved alle prioriteringer og komme med andre forslag til, hvad Studenterrådet skal fokusere på i 2011. 
God læselyst! 
 
/På vegne af styrelsen, 
Thea P. Frederiksen, Formand for Studenterrådet 

 

Organisation 

En organisation i forandring 
De markante ændringer som universitetet har gennemgået, og skal gennemgå igennem det næste år, er ikke 
kun en politisk udfordring for Studenterrådet, men også en organisatorisk udfordring. Studenterrådets 
organisation er i høj grad bygget op omkring den struktur, som ’det gamle AU’ havde før fusioner og faglig 
udvekslingsproces. Dette nødvendiggør en ændring i Studenterrådets organisation, hvis vi skal kunne 
fungere optimalt. Dette er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting. En omorganisering af Studenterrådet vil 
kunne bruges til at åbne organisationen op og udnytte uforløst potentiale. 
 
En af indsatserne det næste år skal være en ændring af Studenterrådets statutter. Ændringerne skal have 
som opgave at tilpasse Studenterrådets organisation til AU anno 2011 samt at skabe en mere simpel og 
gennemskuelig struktur, der både er nemmere at forklare folk og nemmere at arbejde i. 
 
Den nye struktur kommer ikke kun til at påvirke Studenterrådet centralt, men også det arbejde der ligger i de 
enkelte fagråd. Studenterrådet får derfor som opgave at hjælpe med at få skabt mere eller mindre 
formaliserede samarbejdsorganer mellem fagrådene på de enkelte hovedområder. Derudover skal 
Studenterrådet fortsætte og udvikle sit arbejde med at facilitere erfaringsudveksling. 
 
Sammenlægninger af institutter og fakulteter til trods, er det vigtigt at huske, at de studerende i høj grad 
opfatter sig som studerende på et fag. Derfor skal vi sikre, at reformerne ikke går ud over den fagnære 
identitet, som fagrådene har i dag. 
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Ét Studenterråd – men med plads til forskellighed 
Studenterrådet er en organisation, der rækker fra det mindste fag på universitetet til European Students' 
Union, der repræsenterer studerende i hele Europa. Det betyder, at det er en massiv udfordring at få bundet 
organisationen sammen på en måde så det giver mening, samtidig med at organisationen er smidig og kan 
fungere i hverdagen. Bare på AU er der stor forskel i arbejdsopgaver og -former hos de forskellige fagråd. Det 
er vigtigt at fagrådene kan bevare deres særtræk igennem omstruktureringerne. Det er i den forbindelse en 
prioritering for Studenterrådet det næste år at skabe arbejdsgange, der er åbne og inddragende, men hvor 
man sikrer at de studerende, i al deres mangfoldighed, bliver repræsenteret 
 
Studenterrådet skal blive bedre til at udnytte de ressourcer og erfaringer, der er rundt omkring i de enkelte 
fagråd. Det skal ske gennem et mere åbent og gennemsigtigt samarbejde, og gennem mere samarbejde på 
tværs i Studenterrådet. For at facilitere dette skal Studenterrådet være initiativtager for sociale 
arrangementer hvert semester det næste år, hvor fagrådsaktive kan møde hinanden på tværs af 
organisationer og danne netværk. Målet med dette er også at fagrådene i højere grad bidrager som 
initiativtagere i studenterrådets arbejde. Det er et mål i det næste år, at vi til to fællesrådsmøder, har et 
punkt på dagsordenen, som kommer fra og er medforberedt af et fagråd. 
 
Studenterrådets udadvendte serviceprojekter som Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar skal i 
endnu større grad end tidligere brandes som Studenterrådets aktiviteter, uden at dette går ud over den 
brede appel. Dette skal blandt andet ske ved en inddragelse af fagrådene i både forberedelse, opreklamering 
og tilstedeværelse. 
 
For at facilitere samarbejdet og erfaringsudvekslingen fagrådene imellem, skal Studenterrådet tage initiativ 
til oprettelsen af en wiki for studenteraktive. Her kan erfaringer med kampagner, initiativer og strategier 
deles, sådan at alle kan få inspiration af dem, og der skal være en guide til nyopstartede fagråd. Håbet er også, 
at man vil kunne følge med i hinandens arbejde og hermed bidrage til hinanden. 
 
Studenterrådet skal fortsætte arbejdet med at finde samarbejdspartnere lokalt i Aarhus, der kan hjælpe 
til at skabe bedre forhold for de studerende. Studenterhus Aarhus, kommunen og de lokale fagforeninger er 
de vigtigste nuværende samarbejdspartnere, og vi skal selvfølgelig fortsætte vores gode forhold med disse. 
 
Studenterrådets arbejde i Danske Studerendes Fællesråd skal sættes i system. Der skal nedsættes et udvalg 
for nationalt arbejde, der følger med i nationale problemer og projekter. Dette udvalg giver mandat til 
Studenterrådets repræsentanter i Landsforum, Uddannelsespolitisk Udvalg og Levevilkårspolitisk Udvalg. 
Udvalget skal være forpligtende for en kerne af medlemmer, der repræsenterer universitetets fire 
hovedområder, men i øvrigt være åbent for at interesserede kan møde op fra gang til gang. Dette udvalg skal 
være et sted, hvor studerende, der er interesserede i landspolitik, men ikke nødvendigvis i fagrådsarbejde, 
kan være aktive. 

 
Bedre og simplere kommunikation 
Kommunikation er en afgørende del af studenterrådets arbejde. Vi skal være i stand til at kommunikere til 
ledelsen, pressen og ikke mindst de 40.000 studerende på Aarhus Universitet. Især det sidste er en stor 
udfordring. 
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Studenterrådet skal det næste år blive bedre til at kommunikere mere simpelt. Det betyder øget fokus på 
enkeltsager frem for historier, der har fokus på det store billede. Dette skal ske for bedre at kunne fange de 
studerendes opmærksomhed. 
 
Studenterrådet skal blive bedre til at benytte andre kommunikationskanaler end UNIvers og Delfinen. 
Vi skal i højere grad udnytte de muligheder, der ligger i universitetets opslagstavler og nettets muligheder 
for at kommunikere ved hjælp af video. 
 
Fagrådene skal i højere grad inddrages i arbejdet med kommunikation. Både ved at fagrådene og 
Studenterrådet deler erfaringer om kommunikation, ved at man i højere grad laver fælles kommunikation, 
når det er relevant og ved at fagrådene bidrager til ophængning af plakater og produktion af video til online-
brug. 
 

Politik 

Generelt  
De store politiske kampagner som Studenterrådet skal arbejde med det næste år behandles enkeltvis, men 
der er også en række emner, som vi ikke kan undgå at beskæftige os med eller som på andre måder er vigtige 
i det kommende år. 
 
Der er en reform af Universitetsloven på vej. Umiddelbart virker det til at forligsparterne er enige om hvad 
der skal ske. Dele af det er positivt, men der bliver også lagt endnu mere magt over til rektor. Afhængigt af 
det endelige resultat, skal Studenterrådet markere sig på modstanden mod universitetslovsreformen. 
Arbejdet med digitalisering af de stedprøver, hvor det giver mening, og indførelse af elektronisk 
aflevering går fremad, men alt for langsomt. Studenterrådet skal presse på for at der sker noget hurtigst 
muligt, og bidrage til arbejdet, der hvor det er muligt. Ligeledes vil Studenterrådet presse yderligere på for, at 
et ny og fælles IT-system for hele universitetet udvikles hurtigst muligt. 
 
Til universitetsvalget var en af Frit Forums mærkesager bedre forhold for studerende, der skal på 
udveksling eller i praktik. Det er en sag Studenterrådet er opmærksomme på, og har lobbyet for både 
igennem Danske Studerendes Fællesråd og egne kontakter til VTU og SKAT.  Studenterrådet ønsker i løbet af 
de næste år at tage denne sag op, evt i samarbejde med Studenterhus Aarhus og/eller Frit Forum, for at 
forbedre forholdende for de studerende. 
 
I forbindelse med kommunalvalgkampen i efteråret 2009 blev Studenterrådet lovet 500 ekstra studiejobs i 
Aarhus Kommune. Studiejobs er ikke bare et vigtigt supplement til mange studerendes økonomi. Det er 
også vigtig erhvervserfaring i forbindelse med at vi skal have et job efter endt uddannelse. Derfor skal vi i 
løbet af det næste år følge op på det løfte, og holde politikerne fast på den målsætning.  
 
Universiteterne ændrer sig meget for tiden. Der kommer flere studerende fra uddannelsesfremmede 
hjem og det betyder noget for den måde vi indretter vores uddannelser på. I forbindelse med at DSF kommer 
til at diskutere emnet, skal vi i Studenterrådet have en grundig diskussion af emnet og en stillingtagen til 
hvilke konsekvenser der skal drages. 
 
Arbejdet i AU’s bestyrelse er afgørende for udviklingen på AU. Derfor er det ikke nok at vores repræsentanter 
klædes dygtigt på med stillingtagen fra møde til møde. Der skal lægges en overordnet plan for hele 
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perioden, som bestyrelsesrepræsentanterne skal arbejde efter. Dette fratager dog ikke ansvar eller 
kompetence fra KoordineringsGruppen for Bestyrelsesarbejdet. 

Der kommer et Folketingsvalg i 2011. I forbindelse med valget vil vi fremhæve de sager, som vi har ført 
kampagner på i den sidste tid. Vi regner ikke med, at der kommer flertal for en SU-reform før valget, og det er 
derfor meget sandsynligt, at SU vil blive et tema i valgkampen. Her der det vigtigt, at vi står fast på vores 
politik fra ”Unge ta’r ansvar”-kampagnen. Vores SU skal ikke tages som gidsel i en populistisk diskussion, 
om man er for eller imod velfærd. Vi vil også afholde mindst et valgarrangement, hvor vi inviterer 
spidskandidaterne i Aarhus til en paneldebat – evt. med fokus på uddannelsespolitik. 

 

Kampagner: 

Foråret 2011: Studiemiljø 
2011 kommer i høj grad til at handle om implementeringen af den faglige udviklingsproces. Af disse 
implementeringer bliver det vigtigste for de studerende, de flytninger som kommer til at påvirke rigtig 
mange studerende på AU. Flytninger af studie- og forskningsmiljøer har utrolig stor indflydelse på både de 
studerendes hverdag, og på de mange organisationer, der laver et stort stykke arbejde for studiemiljøet på de 
enkelte fagområder.  
 
Studenterrådet nedsætter en Task Force, der har 3 opgaver. Den første er at skrive et politikpapir, der 
omhandler ”den gode flytteproces”. Dette papir skal kunne bruges af fagråd i forbindelse med møder med 
institutledere og dekaner, men også indeholde gode råd til administrationen. Den anden er at overvåge 
flytningerne. Dette indebærer et samarbejde med de enkelte berørte fagråd. Målet er at Studenterrådet har 
et overblik over problemer og gode løsninger ved flytningerne i forbindelse med den faglige 
udviklingsproces. Sidst men ikke mindst skal den afholde en ugekampagne i uge 15 under overskriften 
”Sikre dit studiemiljø!”, hvor formålet er at engagere almindelige studerende i processen og oplyse om vores 
arbejde. 
 
Studenterrådet skal arbejde for at, den Studiemiljøpulje, som vi kæmpede for til valget, bliver bredt ud på 
hele universitetet, og at folk ved at det er os der har skaffet dem den hjælp. 
 
Studenterrådet har også en opgave med at bekæmpe rygter og udbrede generel information i forbindelse 
med den faglige udviklingsproces. Dette arbejde vil hovedsageligt foregå igennem fagrådene og vores 
nyhedsbrev, men subsidiært også i andre medier. 
 
 

Efterårskampgane 2011: De studerendes boligsituation  
Boligsituationen i Aarhus forværres år for år. Studentermassen vokser og vokser. Samtidig svinder 
ungdomsboligmassen ind, og krisen har sat en stopper for forældrekøb. Resultatet er, at de studerende 
presses ud i kanten af boligmarkedet, hvor de udsættes for svindel og fusk med lejestigninger. Vi vil derfor 
lave en boligkampagne i efteråret, hvor en ny årgang studerende kommer til byen. 
 
Kampagnen forberedes inden sommerferien med intern opkvalificering og udformning af politik. Her vil 
det også være muligt at låne fra DSF, som fører en mere generel studieøkonomikampagne i foråret. Den 
udadvendte del af kampagnen vil foregå i efteråret efter Danmarks Største Fredagsbar. 
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Nogle lokale målsætninger for kampagnen kunne være at presse rektor og borgmesteren til at tænke 
ungdomsboliger ind i deres planer for campus, kommunehospitalsgrunden og byggeriet på 
havnen. Vi har løfter fra begge, som kan bruges i en pressestrategi. Huslejenævnet trænger også til 
fornyelse. Valget til nævnet kan politiseres i slutningen af 2011. 

 
Vi kan som sekundære målsætninger søge et samarbejde med lejrbevægelsen og knytte stærkere bånd til 
retshjælpen, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Elever og Studerendes Kolligeråd, Danske 
Studerendes Fællesråd og andre studenterorganisationer i Aarhus ved at inddrage dem i kampagnen. 
  
 


