
 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   1 

 

 

 

ORDINÆRT 

FÆLLESRÅDSMØDE 
 

 

 

 
2. UDSENDELSE  

STUDENTERNES HUS 

Preben Hornungstuen 

19:15 

24. SEPTEMBER 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://sr.au.dk/


 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   2 

 

Kære Fællesråd, 

 

Vi i Dirigentinstitutionen håber, at I har haft en god sommerferie, og vi glæder os til at se jer til 

semesterets første Fællesrådsmøde torsdag d. 24. september 2015.  

 

Fællesrådsmødets indhold 

På mødet skal vi behandle halvårsregnskabet og diskutere det forestående universitetsvalg. Desuden 

vil der være valg af emne og fællesrådsrepræsentant til studentermøde, workshops og indsupplering 

til LUPUS og AUPUS.  

 

Ligeledes vil vi gøre opmærksom på, at vi i dirigentinstitutionen 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 

Torsdag d. 10. september: 2. udsendelse 

Torsdag d. 17. september: 3. udsendelse 

Torsdag d. 24. september: Fællesrådsmøde 

 

I er som altid velkomne til at indsende spørgsmål og kommentarer til dirigent@sr.au.dk.  

Vi glæder os til at se jer den 24. september. 

 

Venlig hilsen 

Dirigentinstitutionen 
 

  

mailto:dirigent@sr.au.dk
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19:15 – 19:30 

 

 

 

 

19:30 – 20.35 

 

 

 

 

 

 

 

20.35 – 20.45 

 

20.45 – 21.30 

 

 

 

 

 

21.30 – 21.50 

 

 

 

 

 

21.50 – 21:55 

 

21:55 – 22:00 

Foreløbig dagsorden til ordinært Fællesrådsmøde d. 24.09.2015 

Torsdag d. 24.09.15 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Preben Hornungstuen 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra den 20. maj 2015 (Bilag 1) (O+D+B) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

1.4 Valg af stemmetæller 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Halvårsregnskab (bilag eftersendes) (O+D+B) 

2.2 Universitetsvalget 2015 

     2.2.1 Præsentation af spidskandidaterne (Bilag 2 og 3) (O) 

     2.2.2 Valgkampsgrundlag (Bilag 4) (O+D) 

     2.2.3 Valgkampsbudget (Bilag 5) (O+D) 

     2.2.4 Godkendelse af liste- og valgforbund (Bilag 6) (O+D+B) 

     2.2.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (Bilag 7) (O+D+B) 

 

Pause 

 

2.3 Hyttetur (O+D+B) 

2.4 Studentermøde (Bilag eftersebdes) (O+B+D) 

2.5 Workshop (bilag eftersendes) (O+D) 

2.7 Indsupplering til LUPUS (Bilag 8) (O+D+B) 

2.8 Indsupplering til AUPUS (Bilag 8) (O+D+B) 

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

3.2 AUPUS (O) 

3.3 LUPUS (O) 

3.4 Fagrådsrunde (O) 

3.5 Andre (O) 

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat)  
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 20.05.15 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærer: Daniel Anthony Slater (Artsrådet), Camilla Pallesen (Artsrådet), Alice Sahinkuye (Artsrådet), 

Kristina Christensen (Artsrådet), Carina Nielsen (Artsrådet), Søren Sandager Sørensen (Artsrådet), Thomas 

Nielsen (Artsrådet), Pernille Madsen (Artsrådet), Rikke Rode (Artsrådet), Jeppe Kaas (Artsrådet), Kirstine 

Pedersen (Artsrådet), Steffen (Statsrådet), Rasmus (Psykrådet), Anders (JURrådet), Joachim Mikkelsen 

(ABC), Emil Outzen (CC), Julius Hvidt (Medicinerrådet), Jesper Simonsen (MFSR), Eske (MFSR), Lauge 

(MFSR), David (BFU), Daniel (DSR/ING), Andreas (DSR/ING), Laura (MoGenS), Klaus Pedersen (IGOR). 

 

Suppleanter: Mathias Rasmussen (Statsrådet), Amalie Andersen (Psykrådet), Rasmus Schou (CC), David 

(DSR/ING). 

 

Tilstedeværende uden mandat: Torsten Hansen (IGOR), Pernille Bûlow (IGOR), Julius Petersen (IGOR), 

Michael Nguyen (MoGenS), Sarah Junge (Statsrådet), Nana Christiansen (BFU), Bertil Andersen (FU), 

Sune Rønnow (FU), Sana Doost (FU), Kasper (FU), Charlotte Stark (generalsekretær), Kåre Koch Rønnow 

(chefdirigent), Lieve Vermeulen (2. dirigent), Esben Andersen  (1. dirigent). 

 

Der er 29 mandater til stede fra 4 hovedområder hvorfor quorum er konstateret. 

 

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

(Bilag 1) 

Referatet er godkendt 

 

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

Punkt 2.3 Debattørkorps flyttes ned til nyt punkt 4.1 og punkt 4.1 bliver i stedet 4.2. 

Dagsordenen er godkendt med ovenstående rettelse. 

 

2. Orienteringer 

2.1.  Politikkonferencen (O) 

Sune og Kasper fra FU fortæller om den nyligt overstået Politikkonference, der foregik på SDU. Der blev 

arbejdet med arbejdsmarkedspolitik (arbejdsløshed, studiejob mm.). Hvis der er nogle, der gerne vil se, hvad 

der blev besluttet på konferencen, kan Sune kontaktes. Politikkonferencen var lagt i eksamensperioden i år, 
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og derfor var der et begrænset deltagerantal. Næste gang regner man dog med at konferencen kommer til at 

ligge i november. 

 

2.2.  LUPUS kampagnearbejde (O) 

Kirstine fra FU fortæller om LUPUS kampagnearbejde. Der har været kampagne om feedback. Baggrunden 

for kampagnen var, at studiemiljøundersøgelsen fra 2014 viste at kun 40 % svarede de fik den feedback de 

havde brug for. I forbindelse med undervisningskvalitet er feedback ligeledes et centralt aspekt. Både KU og 

RUC har ligeledes for nyligt gennemført feedbackkampagner. På AU er der på nuværende tidspunkt ikke en 

generel feedbackpraksis. Der har været uddelt flyers og plakater, og man har været ude med et 

feedbackbarometer. Ligeledes har der været afholdt et event ”I kø for bedre feedback”. Resultaterne der 

kom frem var bl.a. at på medicin ser det ifølge barometeret ud til, at man får mindst god feedback. Da 

barometeret blev sat op i samfundsfaglig kantine kom det frem, at de studerende der har deltaget i 

barometertesten mener at de generelt får god feedback.  

 

Kommentar: Hvordan vil man lave konkrete initiativer? – Vi vil starte med at sætte fokus på det fra SR side, 

men bagefter kunne det være godt, at der kunne understøttes lokalt i fagrådene. 

 

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

3.1. Kommunikationsstrategien (Bilag 2) 

Formand for studenterrådet Sune beretter om arbejdet med kommunikationsstrategien. Man har stilet efter 

at lave en kommunikationsstrategi, der er bundet op på det man gerne vil kommunikere. Hvis vi kan skrive 

hvad og hvordan vi skal kommunikere, vil dette også gøre det nemmere i praksis f.eks. at inddrage 

sekretariatet mere i SR’s kommunikationsarbejde. Udgangspunktet for vores kommunikation vil foregå 

gennem tre platforme: SR hjemmeside, eksterne medier (eks. fagblade og nationale medier)/interaktive 

medier (eks. facebook) samt interne medier (SR’s egne blade og publikationer). For yderligere information 

se bilag 2. 

 

Der er blevet stillet følgende ændringsforslag til kommunikationsstrategien: 

Ændringsforslag 1: 

Efter linje 36: ”… særlige forhold for specifikke medier. ” 

 Indsættes på samme linje: Herunder er det vigtigt, at det kommunikative materiale ved enhver relevant 

instans forefindes på engelsk.  

Stiller: Artsrådet 

 

Ændringsforslag til ændringsforslag 1 
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Ændres til: 

”Efter linje 36: ”… særlige forhold for specifikke medier. ” 

Indsættes på samme linje: Herunder er det vigtigt, at kommunikationen ved enhver relevant instans også 

foregår på engelsk.  

Stiller: Artsrådet” 

 

Afstemning: 

Ændringsforslag til ændringsforslag 1:For: 29 imod:0, blankt:0 

Selve forslaget: For: 29  imod: 0 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 2: 

Linje 40, 55, 248, 264: ”Wikipedia” 

Erstattes af: ”Studenterrådets side på Wikipedia” 

Efter linje 57: ”. . . også benævnes.” 

Indsættes på samme linje: ”Studenterrådet respekterer Wikipedias regler om neutralitet og laver derfor ikke 

selv ændringerne, men finder en tredjepart til at lave ændringerne. Denne tredjepart skal kunne forholde sig 

neutral, saglig og kritisk til Studenterrådet og kan derfor ikke være studenterpolitisk aktiv eller ansat på 

sekretariatet eller lign.” 

 Stiller: MFSR 

 

Afstemning: 

Selve forslaget: For: 29 imod: 0 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 3: 

Efter linje 80: ”. . . levere sager til DSF”. 

Indsættes på samme linje: ”Dog kan Studenterrådet altid gå udenom DSF ved sager der har særlig interesse 

for de studerende på Aarhus Universitet”. 

Stiller: MFSR 

 

Afstemning: 

Selve forslaget: For: 28 imod: 1 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 4: 

Linje 138-144: ”Studenterrådet er opbygget omkring fagrådene… skal vi forklare studenterrådets 

organisation. ” 
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Erstattes af: Studenterrådet er opbygget omkring fagrådene som hver især er præget af deres eget nærmiljø 

og har hver deres opbygning. Denne opbygning, som involverer forretningsudvalget, fællesrådet og de 

politiske udvalg, gør organisationen svær at kommunikere ud af til.  

UDMØNTNING: På trods af ovenstående udfordring, skal Studenterrådet være i stand til entydig at 

forklare, hvad studenterråder er for en organisation. Dog skal Studenterrådet uden for fag - og 

fællesrådsregi primært kommunikere sine arrangementer og aktiviteter.    

Stiller: Artsrådet, CC og Statsrådet 

 

Afstemning: 

Selve forslaget: For: 29 imod: 0 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 5: 

Linje 159-161 slettes og erstattes af: ”Fællesrådet dikterer Studenterrådets retning, og det er vigtigt, at alle 

trufne beslutninger med relevans kommunikeres ud til organisationen.  Fællesrådets møder kommunikeres 

derfor ud til organisationen via. maillisten, hjemmesiden og kalenderen.”  

Stiller: Forretningsudvalget 

 

Ændringsforslag til Ændringsforslag 5 

”(…) som minimum (…)” indsættes mellem ”organisationen” og ”via.”  

 

Afstemning: 

Ændringsforslag til ændringsforslag 5: For: 29 imod: 0 blankt: 0 

Selve forslaget: For: 29 imod: 0 blankt: 0 

 

Ændringsforslag 6: 

MFSR ønsker at trække deres forslag tilbage. Og i stedet fremsætte forslag 7 sammen med Artsrådet og CC. 

Forslaget bliver fjernet da ingen opretholder det. 

 

Ændringsforslag 7: 

Linje 163 – 165: ”Det er vigtige … som vil vide mere omkring DSF og/eller være aktiv” 

Erstattes af: ”Det er vigtigt, at studenterrådet forholder sig til disse, eksempelvis ved at udtrykke sin 

opbakning eller give kommentarer hertil. For at opfylde dette kan studenterrådet videreformidle kampanger, 

artikler og analyser fra DSF på de interaktive medier.  Omtalen om DSF kan derfor også tjene som en 

indgang til alle, som gerne vil vide mere om national studenterpolitik og DSF. ” 

Stiller: Artsrådet, CC, MFSR 
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Afstemning: 

Selve forslaget: For: 29 imod: 0 blankt: 0  

 

Spørgsmål/kommentarer til samlet kommunikationsstrategi: Godt papir, dog er der bekymring for at man 

søger at komme ud via så mange kanaler, det er meget ambitiøst. Måske kunne man have koncentreret sig 

om færre, men der støttes op om strategien. 

 

Afstemning om den nu samlede ændrede kommunikationsstrategi: For: 29 imod: 0 blankt: 0, hvormed 

strategien er vedtaget. 

 

Pause 

 

4. Oplæg (O+D) 

4.1. Debattørkorps (O) 

Heidi Klokker fortæller om DSF nye satsning: Et debattørkorps. En aftensskole der har til formål at uddanne 

folk i at tænke strategisk uddannelsespolitisk. Det kommer bl.a. til at handle om hvad der sker nu på området 

og hvordan man som studenterrådsbevægelse kan slå igennem på de sociale medier. Tanken er at man efter 

kursusrækken har fået erhvervet sig værktøjer inden for at debattere. Det starter i Aarhus i efteråret. Tre til 

fire gange (formentligt en hel søndag og nogle torsdagsaftener). Et tilmeldingslink bliver udsendt senere. 

 

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

eller Aarhus Boligpolitik (Bilag 3) 
 

5. Meddelelser 

5.1. Forretningsudvalget (O)  

Der er afholdt socialt arrangement: bowlingtur. Den 25. juni bliver der afholdt sommerfest. Der startes med 

fodboldturnering mellem fagrådene og der kommer en kagekonkurrence. Om aftenen grilles der fra klokken 

18.00 og festen fortsætter i Studenterhusets cafe. 

DSFI afholdes den 11. september 

Studiemesse den 31. august til den 2. september. 

Northside: Det er stadig muligt at komme på venteliste. I så fald kan man sende en mail til 

northside@sr.au.dk. 

 

5.2. AUPUS (O)  
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Der er bl.a. afholdt studienævns- og akademiskrådsseminar. Der arbejdes derudover med hvordan man 

bliver bedre til at arbejde med studienævn, så de forskellige studienævn kan få mulighed for at lære af 

hinanden. AU har fremlagt økonomirapporter, hvilket også har gjort at AUPUS har brugt tid på at kigge 

nærmere på deres regnskab. 

 

5.3. LUPUS (O)  

Der henvises til feedbackkampagneorienteringen. Næst skal der arbejdes med boligpolitikken. 

 

5.4. Valgkommissionen (O) 

Der er afholdt to møder siden sidst. Den 27. juni er næste møde. Der skrives artikler til studenterblade om 

univalget i august, man er velkommen til at være med. 

 

5.4.1 Opslag til studenterrådets bestyrelseskandidater (O) (bilag 4)  

Der henvises til bilag. Man er meget velkommen til at indsende sin ansøgning og kontakte Sarah 

eller Andreas om arbejdet som bestyrelsesmedlem/kandidat og Mads eller Kåre om alt andet med 

univalget.  

 

5.5. Fagrådsrunden (O) 

 Artsrådet 

Færdig med deres kampagne om kvalitet i uddannelse. Der er blevet snakket med en masse studerende. 

Kampagnen blev sluttet af med Artistisk festival, hvor der var god deltagelse. Derudover er der afholdt 

forberedende kurser til eksamen, samt fagrådsaften der handlede om, hvordan man erhverver frivillige til 

fagrådene. 

 Oeconrådet 

NIL 

 Statsrådet 

Der er afholdt møder omhandlende ændrede studieordninger og hvad ændringerne kommer til at betyde for 

de studerende. Afholdt brokkedag. Der arbejdes på en omstrukturering internt i statsrådet. Derudover vil der 

blive arbejdet med feedbackinitiativer.  

 Psykrådet 

Der planlægges ruspjece til kandidatstuderende. En del studerende har valgt at udskyde deres 

bacheloropgave til efter sommerferien pga. fremdriftsreformen træder i kraft. Dette giver udfordringer, i 

forhold til hvor mange pladser der er til vinteropstart. Der er derudover nedsat nyt forretningsudvalg.  

 JURrådet 
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Planlagt rusuge til efter sommerferien. 

 Academic Business Council 

Ved at udarbejde ny kommunikationsstrategi. Derudover planlægges der bl.a. rusuge. 

 Communication Council 

Der arbejdes med rusugen og hvordan CC kan komme med ind i det. Der er derudover kommet nye 

medlemmer. En arbejdsgruppe arbejder med at fremme forholdene for udenlandske studerende. 

 Medicinerrådet 

Der er blevet snakket om økonomien i rådet. Fra efteråret 2016 skal 1/3 fra medicin tage på udveksling 

hvilket gør at der bl.a. bliver flyttet lidt rundt på nogle fag. Der arbejdes på reorganisering af 

medicinerhuset. 

 MFSR 

Der er afholdt brokkerunde.  

 BFU 

Afholdt møde med institutleder. Der er afholdt oprydningsdag. Fredag afholdes der aktionsdag. 

 DSR/ING 

Afholdt karrieredag hvor virksomheder har været inde og præsentere sig for studerende. Afholdt 

arrangement med Nepal og katastrofeområder som fokus. Der afholdes torsdagsoplæg/ingeniørdebatten. 

 MoGenS 

Der er kommet ny næstformand. Afholdt Poster-dag. Der planlægges studietur. På fredag er der 

grillarrangement, hvor man er velkommen til at deltage. 

 IGOR 

Der er udnævnt årets forelæser. I næste uge er der møde med institutleder. 

 

5.6. Andre 

 

6. Evt.  

SR deltager i Aarhus Pride den 6. juni.  

 

7. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Præsentation af spidskandidat Sarah Yde Junge 

Kære Fællesråd 

 

Først og fremmest tak til valgkommissionen for at have valgt mig som spidskandidat for Studenterrådet til 

AU’s bestyrelse. 

 

Jeg har det seneste halve år repræsenteret de studerende i universitetets bestyrelse. Da jeg sidste år stilllede 

op til denne post, var det med et ønske om, at beslutninger på universitetet skulle træffes nedefra, at dem 

med faglig og organisatorisk indsigt i et område, også var dem, der skulle træffe beslutningerne, og at 

beslutninger ikke skulle træffes uden inddragelse af studerende og medarbejdere. Sådan var det desværre 

ikke, da jeg stillede op for et år siden, og sådan er det desværre ikke i dag. Dog har vi vist, at vi kan nå et 

stykke af vejen med en konstant og vedvarende påpegning af nødvendigheden af lokalt ejerskab og 

medinddragelse. Senest som da det lykkedes Andreas og mig at udsætte en beslutning om sammenlægning af 

Odontologisk Insitut med SKT til der havde være en ordentlig proces med inddragelse af medarbejdere og 

studerende. Det arbejde og det fokus vil jeg gerne fortsætte i bestyrelsen. 

 

De kommende år er spændende og vigtige år for Aarhus Universitet. Vi kommer til at opleve de fulde 

konsekvenser af fremdriftsreformen og dimensioneringen, vi skal igennem en institutionsakkreditering og så 

implementeres der muligvis en reform af taxametersystemet. I en tid med så mange og store ændringer er det 

vigtigt hele tiden at arbejde for, at de negative konsekvenser af disse bliver så små som muligt, og at de 

eventuelle positive konsekvenser realiseres. Det har Andreas og jeg i bestyrelsen gjort ved at sætte 

uddannelseskvalitet på bestyrelsens dagsorden og påpege nødvendigheden af investeringer i uddannelse, hvis 

kvaliteten skal opretholdes og styrkes.  Debatten om uddannelseskvalitet er ikke slut og der kommer til at 

være flere store temaer, der skal drøftes og beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. Jeg er derfor glad for 

at være valgt som Studenterrådets spidskandidat, så jeg forhåbentlig kan få lov til at forsætte det, jeg er i 

gang med, og også at tage hul på de kommende vigtige drøftelser i bestyrelsen. For der bliver brug for en 

stærk studenterstemme. 

 

Som jeg også skrev sidste år, og som jeg for alvor har mærket i min tid som bestyrelsesmedlem, er min 

stemme i bestyrelsen legitimeret af, at jeg taler på vegne af de studerende. Arbejdet i AUPUS og relationen 

til de studerende i akademisk råd og studienævn er afgørende for den indsigt, jeg har i emnerne på 

bestyrelsens dagsorden og dermed afgørende for dybden og tyngden af de argumenter, jeg kan fremsætte i 

bestyrelsen. Jeg lover derfor at fortsætte arbejdet i AUPUS og studenterrådet generelt, så jeg også det 

kommende år kan sikre de studerendes stemme i bestyrelsen.  
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Sidst vil jeg pointere, at kontinuiteten i bestyrelsen er vigtig. Jeg har selv haft stor gavn af at sidde i 

bestyrelsen med Andreas, der allerede kendte bestyrelsens arbejdsgange, dens medlemmer og deres 

positioner. Jeg vil gerne med min genopstilling bidrage til denne kontinuitet, og dermed være med til at 

sikre, at vigtige erfaringer og relationer gives videre, så Studenterrådet også fremover kan udnytte deres 

mandater i bestyrelsen til størst mulig gavn for de studerende.   

 

At blive valgt som Studenterrådets spidskandidat er en kæmpe tillidserklæring, og jeg vil gøre mig meget 

umage for til stadighed at leve op til den tillid og det ansvar, I har valgt at give mig.   

 

De bedste hilsner 

Sarah Yde Junge 

Stud.scient.pol., 11. semester 

Tlf. 4043 2640 

e-mail: sarahajunge@gmail.com  
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Bilag 3: Præsentation af spidskandidat Lieve Vermeulen 

Kære Fællesråd, 

 

Mit navn er Lieve Vermeulen, jeg er 26 år gammel. Jeg afsluttede i sommers min bachelor i 

Religionsvidenskab med tilvalg i Erhvervsøkonomi og startede her i september på Human 

Security.  

 

Jeg har siden mit første semester, hvor Artsrådet lokkede mig med en kop kaffe, fundet 

studenterpolitik spændende og vigtig, og har derfor deltaget aktivt lige siden – og er derfor 

også meget taknemlig for at være Studenterrådets spidskandidat til bestyrelsen.   

 

Jeg har som sagt været aktiv i studenterpolitik siden 2011. Jeg startede lokalt i 

religionsvidenskabeligt fagråd og har siden siddet i Artsrådets forretningsudvalg, henholdsvis 

som menigt medlem i et halvt år, og efterfølgende som næstformand og formand. Jeg har 

derudover været aktiv i Studenterrådet, hvor jeg har deltaget i både AUPUS- og LUPUS-møder, 

båret mandat i Fællesrådet og nu sidder som 2.dirigent for Fællesrådet.  

 

Jeg har desuden siddet to år i Studienævnet på Institut for Kultur og Samfund – et som 

næstformand. I den forbindelse sad jeg også i religionsvidenskabs uddannelsesnævn 

(tidligere kendt som UFU). Nu sidder jeg i Institutforum og i Akademisk råd på Arts.   

 

Jeg har gennem mit arbejde i de forskellige udvalg og nævn arbejdet med den faglige 

udviklingsproces og konsekvenserne af den, dimensionering, fremdriftsreformen, studiemiljø, 

kampagner og meget andet. Tiden i de forskellige udvalg har været spændende og lærerig - 

særligt da der i den seneste tid, og fortsat, sker store omvæltninger og bliver taget politiske 

beslutninger hvoraf konsekvenserne særligt nu vil blive synlige. Derfor mener jeg også, at det 

er vigtigt, at vi fortsat arbejder sammen. Arbejdet i Artsrådets forretningsudvalg og AUPUS 

har givet mig en indsigt i, hvor vigtigt arbejdet i disse forskellige organer er, og hvor langt 

man når, når vi samarbejder på tværs. 

 

Jeg har altid taget mit arbejde i de forskellige organer og nævn meget seriøst, og set det som 

yderst vigtigt, at diskutere emner og problemstillinger bredt med mine medstuderende for at 
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kunne repræsentere de studerende bedst muligt.  Derfor ser jeg nu frem til, at godt 

samarbejde med Sarah, og nogle spændende diskussioner i AUPUS, på gangene og hvor I 

ellers lige møder mig.  

 
 
Venlig hilsen, 
Lieve Vermeulen 
28992607 
Lieve_89@hotmail.com 
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Bilag 4: Valgkampsgrundlag 

Fælles om kvalitetsuddannelser  1 

Studenterrådets valgkampsgrundlag 2015 2 

 3 

Situationen på Aarhus Universitet er langt fra perfekt. Vores uddannelser er under 4 

pres fra politiske tiltag som fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen og 5 

universitet plages forsat af organisatoriske udfordringer. Studenterrådet ser dog 6 

positivt på fremtiden. En ny universitetsledelse tegner til at tage problemerne seriøst 7 

og prioriterer medbestemmelse fra studerende og ansætte. Det er gode takter, men 8 

der er fortsat lang vej igen, og behov for at vi sikrer de gode intentioner føres ud i 9 

livet. 10 

Det følgende beskriver de områder hvor Studenterrådet mener det er særligt vigtigt at 11 

sætte ind i forhold til bestyrelsen i det kommende år. 12 

Den brede studenterrepræsentation 13 

Studenterrådet er repræsenteret helt lokalt på fagene samt i alle arbejdsgrupper, 14 

udvalg og nævn, hvor der sidder studerende på universitet. Det er vi, fordi vi tror på 15 

den brede repræsentation og samarbejde mellem alle studerende på Aarhus 16 

Universitet (AU). Fordi vi tror på, at bredden giver os styrke og gør det muligt for os 17 

at ændre vores fælles hverdag til det bedre. 18 

 19 

Den brede repræsentation muliggør, at selv studerende, som ikke er aktive i 20 

universitetspolitik, kan blive hørt, hvilket er første skridt i at få indflydelse over egen 21 

hverdag og studium. Det sikrer, at de, der sidder med viden om, hvad der fungerer 22 

lokalt, kan blive spurgt til råds og gøre deres viden gældende. Dette er vigtigt, da der 23 

sjældent bliver taget hensyn til lokale forhold fra centralt hold. 24 

 25 

Det en prioritet for Studenterrådet, at alle studerende har mulighed for indflydelse på 26 

deres hverdag og ledelsen i højere grad vælger løsningsformer, som tilgodeser lokale 27 

problemstillinger. Studenterrådet mener derfor, at den brede studenterrepræsentation 28 

er alfa-omega for et universitet, der kan omfavne stor og forskellig 29 

studenterpopulation.  30 
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 31 

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter: 32 

 At alle studerende kan blive hørt 33 
 At sikre lokale viden og interesser i relevante beslutninger 34 
 At sikre enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider  35 

Demokrati i din hverdag 36 

Studerende er en stor del af universitetet og det er det kun naturligt, at studerende 37 

skal have indflydelse på deres hverdag samt på universitetets beslutninger og fremtid. 38 

De studerende skal derfor kunne vælge, hvem der repræsenterer dem i 39 

arbejdsgrupper og udvalg, som nedsættes af universitets-, fakultets- og 40 

institutledelserne. Studenterrådet vil fortsat kæmpe for, at der er studerende med i 41 

alle relevante fora og studenterrepræsentanterne er udpeget af de studerende. 42 

Hvorvidt studerende har indflydelse på hverdagen på universitetet hænger i høj grad 43 

sammen med universitetets nærdemokrati. Studenterrådet vil også kæmpe for, at 44 

bestyrelsen tager ansvaret for, at studenterindflydelse og universitetsdemokrati er 45 

velfungerende.  46 

Med universitetslovsændringen i 2003 forsvandt de studerendes og medarbejdernes 47 

flertal i bestyrelsen. Studenterrådet kæmper for en genindførelse af det interne flertal. 48 

I Studenterrådet kan vi godt se værdien af eksterne medlemmer af bestyrelsen, som 49 

inspirerer og har et andet perspektiv, men i sidste ende er detstuderende og 50 

medarbejdere, som har deres daglige gang på universitetet. Derfor bør de sidde med 51 

den endelige beslutningskompetence. 52 

 53 

Studenterrådet går således til valg på følgende punkter: 54 

 Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora 55 
 At beslutninger træffes tættest mugligt på de studerende  56 
 At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitet 57 
 Genindførelse af det interne flertal i bestyrelserne på landsplan 58 

 59 

Fremdrift og dimensionering 60 

Fremdriftsreformen er i år trådt i kraft for alle studerende og alle de uheldige virkninger af reformen er 61 

begyndt at vise sig for fuld styrke. Selvom reformen kommer fra folketinget mener Studenterrådet stadig 62 

det er vigtigt, at AU tager ansvar og arbejder på at afbøde de uheldige konsekvenser mest muligt, og hurtigt 63 

retter op på utilsigtede virkninger i implementeringen af reformen, når de viser sig. 64 
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De rigide regler i fremdriftsreformen giver behov for behandling af langt flere dispensationsansøgninger, 65 

meritafgørelser, klager mm. Mange studerende har og vil få behov for dispensation for at kunne 66 

gennemføre deres studier på ordentlig vis. Det er derfor vigtigt at de nødvendige dispensationer gives. Der 67 

er dog desværre en umiddelbar økonomisk gevinst for AU ved at tvangsmeritere og ikke at give 68 

dispensationer, som studieforlænger. Derfor mener Studenterrådet det er vigtigt at studienævnene 69 

understøttes i deres behandling af dispensationerne og merit, og en sund dispensations- og meritpraksis 70 

sikres. Her er det essentielt at studienævnene ikke presses af ledelsen til, at varetage uvedkommende 71 

økonomi- og fremdriftshensyn, men har frie hænder til at foretage en individuel og faglig vurdering. 72 

Studenterrådet ser intet positivt ved fremdriftsreformen og vil derfor bruge 73 

bestyrelsen, som en platform, når det giver mening, til at tale for afskaffelse af 74 

fremdriftsreformen. 75 

 76 

Den ministerielle dimensionering af antallet af studiepladser på flere uddannelser er 77 

ligeledes en aftale, som i år begynder at slå igennem. Studenterrådet er stærkt imod 78 

den centrale dimensioneringsplan, da den på et uoplyst grundlag begrænser 79 

adgangen til uddannelse. Studenterrådet vil derfor ligeledes, når det giver mening, 80 

bruge bestyrelsen som en platform til at tale for afskaffelsen af den centrale 81 

dimensionering. 82 

Herudover har dimensioneringen også konsekvenser for nuværende studerende på 83 

AU. Den kan blandt andet give problemer ved overgangen fra bachelor til kandidat på 84 

ramte uddannelser. Dimensioneringen foretages på kandidat-niveau, og har derfor 85 

udsigt til at kunne afskære nogle nuværende BA-studerende fra at tage deres ønskede 86 

kandidat. Her må AU sikre, at alle studerende kan tage den hele uddannelse, som de 87 

har retskrav på. Yderligere rammer dimensioneringen også nogle studier særligt hårdt 88 

økonomisk, da finansieringen af uddannelse primært er taxameterfastsat per 89 

studerende. Derfor mener Studenterrådet at AU, på grund af det manglende ansvar 90 

fra politikernes side, må sikre en ordentlig finansiering på alle vores uddannelser, og 91 

derfor understøtte enkelte studier som rammes særligt hårdt. 92 

 93 

Den nyligt tiltrådte regering har formentligt også nye ambitioner på 94 

universitetsområdet, og nye reformer/tiltag må forventes at komme. Her vil 95 

Studenterrådet søge at bruge bestyrelsen som platform, til at komme med både med- 96 

og modspil til fremtidige tiltag for at præge dem i en positiv retning. 97 
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 98 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter:  99 

 At sikre en afbødning af fremdriftsreformens og dimensionerings konsekvenser. 100 
 At sikre en ordentlig dispensations- og meritpraksis, uden uvedkommende 101 

hensyn. 102 
 At sikre en ordentlig finansiering af vores uddannelser. 103 
 At alle har ret til en hel uddannelse. 104 
 At arbejde for en afskaffelse af fremdriftsreformen og den centrale 105 

dimensionering. 106 
 Arbejde for at præge fremtidige reformer og tiltag til fordel for de studerende. 107 

 108 

Uddannelseskvalitet  109 

Uddannelser af den højst mulige kvalitet er Studenterrådets fremmeste mål. Samtidig 110 

er det, sammen med forskning, Aarhus Universitets hovedopgave. Studenterrådet går 111 

derfor til valg på at sikre og højne uddannelseskvaliteten på Aarhus Universitet.  112 

Uddannelseskvalitet er et meget omfattende og komplekst begreb. Her vil der derfor 113 

være særlig fokus på uddannelseskvalitets som: forskningsbaseret uddannelse, 114 

undervisningskompetence, minimumstimetal og feedback. 115 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke findes nogen endegyldig ’opskift’ på høj 116 

uddannelseskvalitet. Kvalitet er i høj grad noget som skabes lokalt i stærke fagmiljøer 117 

i et samarbejde mellem studerende og undervisere. Nedenstående er dog 118 

rammebetingelser, som må være i orden for at en høj uddannelseskvalitet kan opnås. 119 

 120 

Det helt særlige kendetegn ved universitetsuddannelser er netop forskningsbaseret 121 

undervisning, og derfor at det helt centralt at dette prioriteres af bestyrelsen og hele 122 

Aarhus Universitet. Med forskningsbaseret uddannelse forstås en undervisningsform, 123 

hvor studerende kan prøve kræfter med at bedrive forskningen selv. 124 

Forskningsbaseret uddannelse er endvidere undervisning der tager udgangspunkt i de 125 

nyeste resultater og de nyeste metoder inden for det givne område, og som giver de 126 

studerende lejlighed til at modtage undervisningen af forskere. Undervisningen giver 127 

de studerende forståelse for fagets forskningsmetoder og kundskaber i og erfaringer 128 

med selv at bedrive forskning. At en uddannelse er forskningsbaseret betyder 129 

endvidere, at undervisning og forskningsarbejdet spiller sammen i et fagligt miljø, 130 

hvor de studerende får mulighed for at give værdifuldt med- og modspil til forskerne. 131 

 132 
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For at sikre den forskningsbaserede undervisning, er det centralt at forskere rent 133 

faktisk underviser. Det er netop mødet med forskere i det daglige som er fundamentet 134 

for den forskningsbaserede undervisning, og Studenterrådet mener at vi som 135 

studerende bør have mest muligt forskerkontakt. På AU er der primært to store 136 

udfordringer for forskerkontakten. For det første at forskere frikøbes til kun at forske, 137 

og dermed ikke underviser og har kontakt med studerende. Ofte er det også nogle af 138 

de bedste forskere som frikøbes. Derfor mener Studenterrådet at frikøb af forskere er 139 

uacceptabelt. 140 

For det andet deltidsansættes der i stigende grad undervisningsassistenter, som ikke 141 

forsker, men udelukkende underviser, hvilket bryder med princippet om 142 

forskningsbasering. Brugen af undervisningsassistenter kan i nogen udstrækning være 143 

fornuftig, ligesom instruktorer på mange studier spiller en vigtigt rolle. Studenterrådet 144 

mener dog at det er væsentligt, at det overordnede ansvar for undervisningen ligger 145 

ved fastansatte forskere, og at de studerende forsat møder forskere i den daglige 146 

undervisning.  147 

 148 

I naturlig forlængelse af at forskere skal undervise ligger også at forskerne har de 149 

fornødne undervisningskompetencer. Derfor mener Studenterrådet at alle undervisere 150 

løbende skal have opkvalificerende kurser i formidling, didaktik, tilrettelæggelse af 151 

undervisningsforløb m.m. Ligeledes skal undervisningskompetencer prioriteres i 152 

ansættelser af videnskabeligt personale, dette kan for eksempelvis ske gennem at 153 

have studerende siddende i ansættelsesudvalg eller forsøgsforelæsninger som en del 154 

af ansættelsesprocessen. Efter ansættelsen er det også væsentligt at undervisning 155 

kontinuert indgår som en del af en forskningskarrier, således at gode 156 

undervisningskompetencer fremmes og belønnes. 157 

 158 

Ydereligere er det vigtigt at de studerende har et rimeligt antal konfrontationstimer 159 

med de kompetente og forskende undervisere. Derfor er ned mod 4-6 timers 160 

undervisning om ugen, hvilket der desværre findes eksempler på, naturligvis ikke 161 

acceptabelt. Studenterrådet kræver derfor som minimum, at universitetsledelsen 162 

holder sit løfte om, at alle uddannelser som minimum skal have 12 undervisningstimer 163 

om ugen, og dermed giver de studerende mulighed for faktisk at være 164 

fuldtidsstuderende.  165 
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Det er ligeledes også vigtigt at en stor del af undervisningstimerne finder sted på 166 

mindre hold, således de studerende har mulighed for at indgå i den dialog som netop 167 

er en af grundstene i den forskningsbaserede undervisning. Derfor mener 168 

Studenterrådet at Universitetet bør prioriteter undervisning på mindre hold. 169 

 170 

Endeligt skal dialogen mellem studerende og forsker ikke begrænse sig til 171 

undervisningstimerne. Derfor er det også centralt at alle studerende i forbindelse med 172 

opgaveskrivning og eksamener modtager vejledning og efterfølgende modtager en 173 

uddybende og fremadrettet feedback. Feedback er ikke blot en karakter, men skal i 174 

stedet pege fremad og give en fælles forståelse mellem den studerende og 175 

underviseren for, hvordan man kan forbedre sit arbejde og sikre en faglig 176 

selvforståelse. 177 

Den nuværende mulighed for at få feedback på opgaver og eksemer er desværre 178 

meget svingende og stærkt afhængig af den enkelte underviser. Derfor mener 179 

Studenterrådet at universitetet bør vedtage en samlet feedbackpraksis således at alle 180 

studerende har krav på feedback på opgaver og eksamener. 181 

 182 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter:  183 

 Ingen frikøb af forskere 184 
 Stadig opkvalificering af samtlige forskeres undervisningsevner 185 
 At universitetet prioriterer undervisningskompetencer i ansættelser af VIP’er 186 
 Overholdelse af lovning på minimum 12 undervisningstimer om ugen 187 
 Prioritering af undervisning på mindre hold 188 
 Krav på feedback på alle opgaver og eksaminer 189 

 190 

IT på AU – Balance, kommunikation og dialog 191 

I følge AU’s strategi 2013-2020, satser universitet på at: ”... udvikle det digitale 192 

læringsmiljø...”. Derfor vil Studenterrådet gerne være med til at sikre, atudviklingen 193 

og implementeringen af den nødvendige IT sker således, at det gavner både de 194 

studerende og de ansatte på universitet.  195 

 196 

Studenterrådet støtter op om udvikling af mere tilgængeligt digitalt 197 

undervisningsmateriale, herunder kompendier, skemaer og tidligere eksamenssæt, så 198 

materialet er let tilgængeligt for de studerende. 199 

 200 
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Behovet for at påvirke implementeringen af diverse systemer er desværre blevet en 201 

nødvendighed på AU, da den nylige udskiftning af mange forskellige IT-systemer har 202 

medført frustrationer alle steder på AU. Studerende bliver fejlagtigt udmeldt af 203 

universitetet, problemer i mailsystemer og skemalægning fungerer meget dårligt på 204 

store dele af universitetet. Det er derfor tid til at sætte sig ned og spørge, hvad er der 205 

gået galt? 206 

 207 

AU vil nu også have flere og flere eksamener til at foregå via IT-systemer, hvilket i sig 208 

selv ikke er nogen dårlig ide, men det er ekstra kritisk hvis der her opstår tekniske fejl 209 

og mangler, da det kan ødelægge eksamener. Derfor skal disse systemer være særligt 210 

gennemtestet og forklaret grundigt, så fejl minimeres.   211 

 212 

Studenterrådet mener, at en af AU’s største fejl, har været ønsket om store 213 

forkromede løsninger, som skulle løse alle problemerne nu og her. Det betyder, at 214 

systemer har været taget i brug før alle fejl var rettet – og flere gange er disse fejl 215 

forsøgt rettet ved at implementere nye store forkromede IT systemer.  216 

Den lokale it hjælp ligger også for langt væk fra den enkelte studerende. Det mener 217 

Studenterrådet ikke kan være rigtigt. Derfor skal AU IT’s helpdesks placeres tættere 218 

på studierne og de lokale fagmiljøer. Det også klart for Studenterrådet, at større 219 

løsninger ikke behøves være dækkende for hele universitetet – lokale løsninger kan 220 

ofte bedre og hurtigere løse de studerendes og ansattes behov. 221 

 222 

For at få det bedste IT-system til en given opgave mener studenterrådet, at brugerne 223 

af systemet skal inddrages i både implementering og evalueringen af systemet, 224 

således at systemet opfylder opgaven brugerne har behov for og brugerne forstår 225 

hvorledes systemet virker. 226 

Det bør desuden også være klart, at hvis et system ikke virker, så foretrækker 227 

Studenterrådet ærlig dialog omkring fremtidsudsigterne for systemet snarere end 228 

visionære ideer og fremtidige funktioner, som måske kan blive implementeret. Hvis et 229 

system ikke er tilgængeligt, så skal det gøres klart og tydeligt for alle, hvad der ikke 230 

virker og hvordan man skal forholde sig til det. 231 

 232 
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Studenterrådet kan kun bakke op om tiltag som TOP12-prioriteringen, der skal sikre, 233 

at de vigtigste IT projekter (12 ud af ca. 150) bliver prioriteret først. Vi har imidlertid 234 

et ønske om, at en mere klar kommunikation bliver benyttet omkring disse 235 

prioriteringer. Desuden venter Studenterrådet i spænding på evalueringer af AU’s nye 236 

Learning Management System (Blackboard), som nu er blevet implementeret på, 237 

næsten, alle områder. Et håb fra Studenterrådet er, at systemet bliver fulgt op af 238 

kvalificering af lokale eksperter, som kan bistå både studerende og ansatte med hjælp 239 

i tilfælde af, at ikke alt i implementeringsfasen forløber som planlagt. 240 

 241 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter:  242 

 Alle IT-løsninger skal være gennemtestede før implementering 243 
 Til implementering og evalueringer af alle IT-løsninger skal brugerne af IT-244 

løsningen inddrages 245 
 Lokal diversitet skal respekteres, så der kommer balance mellem fælles 246 

løsninger og lokale løsninger Der bør være lokal ekspertise alle steder til 247 
support af relevante systemer 248 

 Ærlig dialog og kommunikation vedr. nuværende og fremtidige IT-systemer 249 
 250 

Fysiske rammer 251 

Gode fysiske rammer er forudsætningen for et universitet i verdensklasse. Aarhus 252 

Universitet står i fremtiden over for en række forandringer, hvor det i særdeleshed 253 

bliver væsentligt at være opmærksom på de fysiske rammer. Overtagelsen af 254 

Kommune Hospitalet (KH) og konsolidering af fakulteterne medfører en 255 

omstrukturering, der også har betydet, at studier skal flyttes fra et sted på campus til 256 

et andet. Samtidig viser fremskrivninger, at universitet i de kommende år kommer til 257 

at mangle kvadratmeter og derfor vil fortsætte med at vokse.  258 

Studenterrådet vil i implementeringen af disse flytninger være opmærksom på, at 259 

flytningerne og udvidelserne ikke skal medføre forringelser af studiemiljøet, men 260 

derimod føre til forbedringer. I det følgende vil vi derfor præsentere en række 261 

konkrete tiltag til forbedring af de fysiske rammer på Aarhus Universitet.  262 

Campusmiljøerne 263 

Aarhus Universitets undervisnings- og forskningsaktiviteter er i høj grad etableret 264 

omkring campusmiljøer, hvor bygninger, studieboliger og ude-arealer danner 265 

sammenhængene områder. Det giver noget unikt til studiemiljøet. Campusmiljøerne 266 

skal til stadighed styrkes og kernen i etableringen skal være de forskellige områders 267 
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lokale faglighed. For studenterrådet er det væsentligt, at de lokale miljøer inddrages i 268 

den fysiske udvikling af campus. Det er også vigtigt, at Universitetet i forbindelse med 269 

udvidelser – eksempelvis som det er tilfældet med overtagelsen af 270 

Kommunehospitalets grund – etablerer studieboliger som en integreret del af campus.  271 

Studenterrådet mener, at studenterstyrede rum er vigtige, da de kan bruges til socialt 272 

samvær mellem de studerende i løbet af ugen. Et studenterstyret rum er ”ejet” og 273 

administreret af de studerende, og vil derfor naturligt sikre, at de studerende får 274 

tilknytning til et sted, som er deres og ikke bare til låns. De studenterstyrede rum kan 275 

være fundamentet for en hverdag, hvor man mødes inden undervisningen, og hvor 276 

man slutter dagen af. Samtidig kan disse rum være stedet for inspirationen til nye 277 

tiltag, der opstår gennem uformel diskussion af fag og interesser. Dette kan 278 

eksempelvis være nye foreninger, sociale sammenslutninger og projekter.  279 

Studenterrådet vil derfor arbejde for, at alle studerende har adgang til et 280 

studenterstyret rum forankret i deres uddannelse eller faglighed. Foreningslivet i 281 

campusmiljøerne kan også styrkes. At foreninger har mulighed for at lave fordelagtige 282 

samarbejdsaftaler med kantiner er en oplagt mulighed. Dette kunne f.eks. være 283 

aftaler om priser på øl i fredagsbarer, kaffe til mødeaktivitet og mad i forbindelse med 284 

længerevarende arrangementer.  285 

Studenterrådet vil arbejde for: 286 

 At der er fleksible fysiske rammer, som understøtter lokale studieaktiviteter og 287 
behov. 288 

 At de fysiske rammer sikrer at studerende og forskere møder hinanden i 289 
hverdagen. 290 

 At der bygges kollegier på den gamle KH-grund. 291 
 At alle studerende har adgang til et studenterstyret rum forankret i deres 292 

uddannelse. 293 

 At de lokale milijøer inddrages i indretningen af campus 294 
 295 

Studiefaciliteter 296 

Det fysiske studiemiljø på Aarhus Universitet kan uden tvivl forbedres. Det fysiske 297 

studiemiljø omfatter både et godt arbejdsmiljø og et godt socialt miljø. Der er på hele 298 

universitetet generelt behov for faciliteter, der sætter den studerende i centrum og 299 

skaber rammerne for et værdigt studiemiljø både socialt og fagligt. Sådanne faciliteter 300 

indbefatter både gode undervisningslokaler, læsesale og grupperum. Også de 301 



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 24 

 

udendørs faciliteter er vigtige. Et problem flere steder på universitetet er her, at der 302 

er for få cykelparkeringspladser.  303 

Det er helt hen i vejret, at nogle studerende oplever dagligt at skulle bruge tid på i det 304 

hele taget at finde et sted at kunne arbejde med deres studier. Især grupperum er en 305 

mangelvare på universitetet, hvilket mindsker muligheden for, at de studerende kan 306 

mødes i deres læsegruppe. Dette er ikke blot et problem for de studerendes mulighed 307 

for at fordybe sig i studiets fag, men også et problem for de studerendes muligheder 308 

for et socialt liv med deres medstuderende. Læsegruppearbejde er nemlig også 309 

katalysator for socialt samvær og dermed en lavere risiko for ensomme studerende og 310 

frafald.  311 

Konkret vil Studenterrådet arbejde for følgende: 312 

 At Aarhus Universitet får flere grupperum og læsepladser.  313 

 Grupperum og læsepladser skal være tilgængelige hele døgnet for flest muligt 314 
studerende.  315 

 Bedre vilkår for cyklister på campusområderne. Dette kan ske gennem bedre 316 
parkeringsmuligheder for cyklister samt en begrænsning af unødig trafik på 317 
universitetet. 318 
 319 

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende: 320 

 At alle studerende kan blive hørt 321 

 At sikre den lokale faglige viden i relevante beslutninger 322 

 Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante arbejdsgrupper og nævn nedsat på alle niveauer 323 
af universitetet 324 

 At sikrer studenterindflydelse 325 

 Genindførelse af det interne flertal i bestyrelserne på landsplan 326 

 At beslutninger træffes tæt på de studerende 327 

 At sikre en afbødning af fremdriftsreformens og dimensionerings konsekvenser. 328 

 At sikre en ordentlig dispensations- og meritpraksis, uden uvedkommende hensyn. 329 

 At alle har ret til en hel uddannelse med ordentlig finansiering. 330 

 At arbejde for en afskaffelse af fremdriftsreformen og den centrale dimensionering. 331 

 Ingen frikøb af forskere 332 

 Stadig opkvalificering af samtlige forskeres undervisningsevner med hjælp fra den nyeste forskning 333 

 At universitetet prioriterer undervisningskompetencer i ansættelser af VIP’er 334 

 Overholdelse af lovning på minimum 12 undervisningstimer om ugen 335 

 Prioritering af undervisning på mindre hold 336 

 Krav på feedback på alle opgaver og eksaminer 337 

 Alle IT-løsninger skal være gennemtestede før implementering 338 

 Til implementering og evalueringer af alle IT-løsninger skal brugerne af IT-339 
løsningen inddrages 340 
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 Lokal diversitet skal respekteres, så der kommer balance mellem fælles 341 
løsninger og lokale løsninger. Der bør være lokal ekspertise alle steder til 342 
support af relevante systemer 343 

 Ærlig dialog og kommunikation vedr. nuværende og fremtidige IT-systemer 344 

 At der er fleksible fysiske rammer, som understøtter lokale studieaktiviteter og 345 
behov. 346 

 At de fysiske rammer sikre at studerende og forskere møder hinanden i 347 
hverdagen. 348 

 At der bygges kollegier på den gamle Kommunehospitals-grund 349 

 At alle studerende har adgang til et studenterstyret rum forankret i deres 350 
uddannelse. 351 

 At Aarhus Universitet får flere grupperum og læsepladser, tilgængelige for flest 352 
mulige hele døgnet. 353 

 Bedre vilkår for cyklister på campusområderne gennem bedre parkering og 354 
begrænsning af trafik355 
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Bilag 5: Valgkampsbudget 

 

Valgbudget og regnskabsoversigt 2015 

        Senest opdateret: 26. Juni 2015 
    

        Objekt: Subobjekt: Budget specifikation:   Budget   

Tryk 
       

 
Plakater 

      

 
A2 kandidat #1 350 stk á 3,36 kr. 1176 kr. 

 
A2 Fælles 400 stk á 3,36 kr. 1344 kr. 

 
A2 kandidat #2 350 stk á 3,36 kr. 1176 kr. 

 
A3 Budskab 400 stk á 0,54 kr. 216 kr. 

 
A3 Fagråd 1000 stk á 0,54 kr. 540 kr. 

 
Fotospidskandidater 1 stk á 650 kr. 650 kr. 

 
Grafiker 1 stk á 1000 kr. 1000 kr. 

        

 
Flyer 

      

 
Kandidat #1 1500 stk á 0,42 kr. 630 kr. 

 
Kandidat #2 1500 stk á 0,42 kr. 630 kr. 

 
Studenterrådsflyer 1000 stk á 0,42 kr. 420 kr. 

        

 
Rum for afvigelse 

    
18 kr. 

Tryk subtotal 
    

7800 kr. 

        Personlige kampagner 
      

 
Pulje til kandidat #1 1 stk á 5000 kr. 5000 kr. 

 
Pulje til kandidat #2 1 stk á 5000 kr. 5000 kr. 

        

 
Rum for afvigelse 

    
0 kr. 

PK subtotal 
    

10000 kr. 

        Fagrådskampagner 
      

 
Fagrådspulje 1 stk á 16000 kr. 16000 kr. 

        

 
Rum for afvigelse 

    
0 kr. 

Fagråd subtotal 
    

16000 kr. 

        Valgboder 
      

 
Kaffeaftale 1 stk á 20000 kr. 20000 kr. 
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Merchandise 1 stk á 0 kr. 0 kr. 

        

 
Rum for afvigelse 

    
0 kr. 

valgboder subtotal 
    

20000 kr. 

        Forplejning 
      

 
Valgkommissionen 1 stk á 150 kr. 150 kr. 

 
Valgkampsgruppen 1 stk á 1000 kr. 1000 kr. 

 
Valguge 1 stk á 2000 kr. 2000 kr. 

 
Plakat strom 1 stk á 400 kr. 400 kr. 

        

 
Rum for afvigelse 

    
0 kr. 

Forplejning subtotal 
    

3550 kr. 

        Viral 
       

 
Diverse virale ting 1 stk á 2000 kr. 2000 kr. 

        

 
Rum for afvigelse 

    
0 kr. 

Viral subtotal 
    

2000 
 

        

        Diverse 
       

 
Webhotel 1 stk á 255 kr. 255 kr. 

 
Domæne 1 stk á 45 kr. 45 kr. 

        

        

 
Øvrige udgifter 1 stk á 350 kr. 350 kr. 

        

 
Rum for afvigelse 

    
0 kr. 

Diverse subtotal 
    

650 kr. 

        

        Valgbudget Total 
    

60000 kr. 
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Bilag 6: Godkendelse af liste- og valgforbund 

Studenterrådets valgforbund 

Valgkommissionen fremsætter nedenstående forslag til  

valgforbund i forbindelse med valget til Aarhus Universitets 

bestyrelse 2015. Valgkommissionen forslag også at spidskandidatslisten bliver en 

prioritere liste med suppleanter, hvor den nye kandidat er først (Lieve Vermeulen), så den 

forsættende kandidat (Sarah Yde Junge), første suppleant (Joachim Krogstrup Mikkelsen) og 

anden suppleant (Sune Koch Rønnow). 

Grunden for dette er, at med fremdriftsreformen og andre ændringer er sandsynlighed for 

uforudsetes ting blevne støre. 

 

Indstilling: 

Valgkommissionen indstiller til at Fællesrådet godkender forslaget, samt giver 

Forretningsudvalget rettighed til at foretage mindre justeringer; fx af navne på lister, optag af 

andre støtteliste eller nedlæggelse af lister, i tilfælde af mangel på kandidater. 

 

Oversigt over lister i SRs valgforbund 

Listeforbund 

• Artsrådet – Studenterrådet på Arts 

• Statsrådet – Studenterrådet på Statskundskab 

• Studenterrådets spidskandidater 

 

Selvstændige lister 

• Academic Business Council – Studenterrådet på Erhvervsøkonomi 

• Alternative Jurister – Studenterrådet på Jura 

• Antropoligs Fagråd – Studenterrådet på Antropologi og Etnografi 

• Biologisk Fagudvalg – Studenterrådet på Biologi 

• Communication Council – Studenterrådet på Erhvervskommunikation 

• De Studerendes Råd – Studenterrådet på IUP 

• De Studerendes Råd – Studenterrådet ved IHA 

• Historisk fagudvalg – Studenterrådet på Historie 

• IFI-listen – Studenterrådet på Filosofi og Idéhistorie 

• Klassikerlisten – Studenterrådet på de klassiske fag 
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• Medicinerrådet (Bachelor) – Studenterrådet på Medicin 

• Medicinerrådet (Kandidat) – Studenterrådet på Medicin 

• MFSR (Fysik og Kemi) – Studenterrådet på Matematik og Datalogi 

• MFSR (Matematik og Datalogi) – Studenterrådet på Fysik og Kemi 

• Moderate Jurister – Studenterrådet på Jura 

• Oeconlisten – Studenterrådet på Økonomi 

• Psykrådet – Studenterrådet på Psykologi 

• Religionsvidenskabeligt Fagråd – Studenterrådet på Religionsvidenskab 

• SLK listen – Studenterrådet på Sprog, Litteratur og Kulturfagene 
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Bilag 7: Nedsættelse af valgkampsgruppe 

 

Traditionen tro nedsættes der i forbindelse med universitetsvalget en valgkampsgruppe. 

Valgkampsgruppen er den koordinerende gruppe op til og gennem valget. For at valgkampsgruppen 

kan koordinere valget over hele universitetet, er det vigtigt, at der sidder en fra hvert fagråd. Derfor 

er det vores forhåbning at hvert fagråd vil vælge en ’valgkampsansvarlig’, som kan repræsentere 

fagrådet i valgkampsgruppen. 

Møderne er som udgangspunkt åbne, så hvis flere fra et fagråd, udover den valgkampsansvarlige, 

ønsker at deltage på møderne skal de være meget velkomne. 

 

Der vil ikke i år være et decideret uddannelsesforløb, som ”Univalgkæmperne” sidste år. Vi vil dog 

alligevel forsøge at have opkvalificerende elementer i tilknytning til valgkampsgruppes møder fx 

valgbodstræning. 
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Bilag 8: Indsupplering til LUPUS og AUPUS 

 

LUPUS 

Levevilkår- og uddannelsespolitisk udvalg ved Studenterrådet. 

LUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har til opgave at vedtage og beslutte 

uddannelsespolitik, levevilkårspolitik og koordinere arbejdet i Danske Studerendes Fællesråd. 

 

Ved spørgsmål kan udvalgsleder kontaktes: 

Kirstine Josephine Wambui Mundia Mandrup Pedersen: tlf.: 20 83 31 67 

Leon Rix Iversen: tlf.: 61 70 14 68 

 

AUPUS 

AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har 

til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere 

mellem rektorale udvalg, akademisk råd og studienævn. 

 

Spørgsmål omkring AUPUS kan rettes til udvalgsledelsen: 

Mads Hareskov Jørgensen: tlf.: 22 55 76 21, mail: mads@sr.au.dk 

Sarah Yde Junge: tlf.: 40 43 26 40, mail: sarah@sr.au.dk 


