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Arbejdsplan 2014 5 

Indledning 6 

En dynamisk politisk organisation som Studenterrådet kræver et løbende fokus på po-7 

litiske emner, der berører særligt udsatte grupper af studerende eller rammer samtli-8 

ge studerende på Aarhus Universitet. Arbejdsplanen skal sikre, at Studenterrådet 9 

prioriterer sine ressourcer, og at organisationen favner fra det helt fagnære til det na-10 

tionale niveau. På denne måde kan vi som studenterråd opnå størst mulig indflydelse 11 

og samtidig efterleve de i statutten fastsatte formål, nemlig at varetage de studeren-12 

des faglige, økonomiske og sociale interesser.  13 

Politik 14 

Levevilkårspolitik 15 

Rådsåret 2014 bliver på levevilkårsområdet et både spændende og udfordrende år. 16 

Det bliver året hvor vi ser de første effekter af reformerne fra 2013. Det bliver også 17 

året hvor det nyvalgte byråd i Aarhus påbegynder deres arbejde med mulighed for 18 

lobbyindsats fra Studenterrådets side til følge. Samtidig er der valg til Europa-19 

Parlamentet i maj. I en tid hvor uddannelse fylder mere og mere på den europæiske 20 

dagsorden, er det selvfølgelig en platform, hvor vi som studenterråd skal være til ste-21 

de.  22 

I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget i maj skal forretningsudvalget sætte ud-23 

dannelse på dagsordenen i debatten, eksempelvis ved at afholde en paneldebat, hvor 24 

uddannelse er et tema. Løfterne på bolig- og transportområdet, der blev givet i kom-25 

munalvalgskampen, skal vi holde politikerne op på via en lobbyindsats i det kommen-26 

de år. På det levevilkårspolitiske område skal de politiske udvalg det kommende år 27 

indtage en mere aktiv rolle og i stigende grad udvikle ny politik. De politiske udvalg 28 

skal selv sætte rammerne for en efterårskampagne og en eventuel studiestartskam-29 

pagne. 30 
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Uddannelsespolitik 31 

AU står i den situation, at man bliver nødt til at gennemføre store besparelser i det 32 

kommende år. I denne forbindelse bliver det en vigtig opgave for Studenterrådet at 33 

sørge for, at besparelserne får så få konsekvenser for de studerende og for studielivet 34 

som muligt. Samtidig skal Studenterrådet forberede sig på en ny akkrediteringslov, 35 

fremdriftsreformen og på, at øgede besparelser træder i kraft. Det er alfa og omega, 36 

at det gode studiemiljø ikke bliver prisen, vi som studerende kommer til at betale. Det 37 

er derfor vigtigt, at Studenterrådet bliver ved med at sætte fokus på dette og spille en 38 

aktiv rolle i at sætte studiemiljø på dagsorden I 2014 skal der ligeledes gennemføres 39 

en studiemiljøundersøgelse og den faglige udviklingsproces skal revideres. Begge ting 40 

skal Studenterrådet prioritere og få sat sit fingeraftryk på. Derfor vil forretningsudval-41 

get: 42 

 … videreføre protesterne imod fremdriftsreformen i samarbejde med DSF og 43 

landets øvrige studenterråd. 44 

 … være aktivt i DSFs arbejde med akkreditering og begynde at forberede sig til 45 

akkrediteringsarbejdet her på AU, som vil foregå i 2015. 46 

 … arbejde for, at universitets nuværende interne besparelser og ministeriets 47 

kontinuerlige besparelser rammer de studerende så lidt som overhovedet 48 

muligt. 49 

 … deltage aktivt i den offentlige debat på universitetet, særligt med henblik på 50 

den nyeste udvikling indenfor sektoren. 51 

 … gennemføre en kampagne om studiemiljø, som delvist tager udgangspunkt i 52 

SMU-midlerne og fordelingen heraf, kampagnen skal tænkes sammen med den 53 

nationale kvalitetsdebat. 54 

 … arbejde for, at AU laver lokale handlingsplaner for at udbrede problemer, der 55 

bliver synlige i forbindelse med studiemiljøsundersøgelsen. 56 

 … forpligte sig til at indgå i arbejdet med den ny studiemiljøundersøgelse, samt 57 

involvere sig i processen omkring den forestående organisatoriske og 58 

strukturelle ændring på universitetet. 59 

Studenterrådets koordinationsarbejde  60 

En særlig udfordring i Studenterrådet er at koordinere og tage stilling til organer på 61 

mange forskellige niveauer. Det kræver evnen til at håndtere store mængder af kom-62 

pleks information og til at få den relevante information sendt de rigtige steder hen. 63 

Arbejdet i DSF og i bestyrelsen giver adgang til meget viden, som kan gavne det loka-64 

le fagrådsarbejde, ligesom der lokalt fremkommer information, der kan være til stor 65 

gavn i arbejdet i DSF og i bestyrelsen. De politiske udvalg spiller derfor en central rol-66 

le i organisationen, da det er her udvekslingen af denne information sker. Forret-67 

ningsudvalget og de politiske udvalg vil derfor: 68 

 … sikre at møderne i de politiske udvalg fungerer optimalt; møder skal 69 

indkaldes rettidigt, være forberedte og beslutningsdygtige. 70 

 … deltage i alle DSFs udvalgs- og landsforummøder, såvel som så mange 71 

temamøder, konferencer og andre begivenheder i DSF-regi som muligt. 72 

 … binde begivenheder og sager i de politiske udvalg op på arbejdet i DSF. 73 
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 … følge Uni-Best-netværkets1 arbejde og hvor det giver mening, integrere dette 74 

i organisationen. 75 

 … sikre, at arbejdet i bestyrelsen bliver koblet op på arbejdet i de politiske 76 

udvalg, fagrådene og forretningsudvalget. 77 

 … sikre assistance til studienævns- og akademisk råds-repræsentanter. 78 

 … afholde opkvalificerende seminarer for Studenterrådets tillidsvalgte i 79 

Studienævn og Akademiske Råd. 80 

Organisation 81 

Fagråd 82 

Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet på hele 83 

universitetet. Den daglige kontakt til fagrådene går igennem forretningsudvalget. Det 84 

er forretningsudvalgets opgave at bistå fagrådene med sparring og ideudvikling, både 85 

politisk og organisatorisk. Erfaringsudveksling fagrådene imellem samt sociale aktivi-86 

teter imellem fagrådenes medlemmer er ligeledes forretningsudvalgets opgave at faci-87 

litere. Derfor vil forretningsudvalget: 88 

 … arrangere en hyttetur med både politisk og socialt indhold. 89 

 … afholde en erfaringsudvekslingsdag med oplæg fra forskellige fagråd. 90 

 … arbejde for, at alle fagråd deltager i fællesrådsmøderne 91 

 … tilstræbe at afholde oplæg i fagrådene, som fremmer den politiske 92 

debatkultur lokalt. 93 

Valgkamp 94 

I de seneste år er Studenterrådets valgindsats steget i omfang og resultat. I år vil 95 

Studenterrådet fastholde det gode resultat og bevare indsatsen på det nuværende 96 

niveau. Valgkampen 2014 skal selvfølgelig tage udgangspunkt i at sikre de to studen-97 

terpladser i bestyrelsen, men samtidig skal Studenterrådet i højere grad understøtte 98 

fagrådenes valgkamp for studienævns- og akademisk rådspladser. For at undgå en 99 

uhensigtsmæssig stor arbejdsbelastning i efteråret skal arbejdet med valget starte 100 

allerede i foråret. Valgkampens primære mål er at vinde alle de studerendes pladser i 101 

bestyrelsen til Studenterrådet. Valgkampens sekundære mål er at sikre, at så mange 102 

pladser i studienævn og akademisk råd som muligt går til fagråd tilknyttet Studenter-103 

rådet. Forretningsudvalget vil derfor arbejde for: 104 

 … at ingen studienævn efter valget har tomme pladser til studerende. 105 

 … at forberede valget i foråret og understøtte arbejdet i valgkommissionen. 106 

  107 

                                           
1 Et netværk for de studerendes repræsentanter i universitetsbestyrelserne 
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Frivillige i SR 108 

Den store arbejdsbyrde forbundet med diverse arrangementer, kampagner og univer-109 

sitetsvalget er kun muligt at løfte med hjælp fra alle de mange engagerede og hårdt-110 

arbejdende frivillige tilknyttet Studenterrådet. Derfor skal forretningsudvalget sørge 111 

for at tilbyde opkvalificerende arrangementer og sociale aktiviteter til alle vores frivil-112 

lige. Forretningsudvalget vil derfor arbejde for: 113 

 … at tilbyde opkvalificerende arrangementer og sociale aktiviteter til alle vores 114 

frivillige. 115 

 … øge frivilliges tilknytning til Studenterrådet. 116 

Strategiske samarbejdspartnere 117 

Studenterrådet får tilført stor værdi gennem sit samarbejde med forskellige strategi-118 

ske partnere. En værdi, som giver sig udtryk i adgang til ekspertviden og øget politisk 119 

slagkraft både lokalt og nationalt. Dette være sig dels samarbejdspartnere som de 120 

akademiske fagforeninger og lokale interesseorganisationer, dels de andre organisati-121 

oner i den samlede Elev- og Studenterbevægelse, samt eksperter på relevante områ-122 

der. Forretningsudvalget og de politiske udvalg skal derfor vedligeholde og, i det om-123 

fang det skønnes nødvendigt, udbygge forholdet til relevante samarbejdspartnere. 124 

Forretningsudvalget skal invitere relevante samarbejdspartnere til Studenterrådets 125 

arrangementer og på den måde styrke båndet til dets samarbejdspartnere. 126 

Kommunikation 127 

God kommunikation er essentiel for Studenterrådet. Det sikrer, at alle studerende kan 128 

følge med i de daglige gøremål i Studenterrådet. Samtidig sikrer det, at Studenterrå-129 

dets mange events bliver synlige for studerende på hele universitetet. I forbindelse 130 

med demonstrationerne mod fremdriftsreformen viste de sociale medier sig effektive 131 

til at sprede budskaber og til at aktivere og mobilisere studerende på meget kort tid. I 132 

det kommende år skal forretningsudvalget derfor, i samarbejde med sekretariatet, 133 

arbejde videre med at udvikle Studenterrådets kommunikationsplatforme, både på de 134 

sociale medier, i Delfinen og i nyhedsbrevet etc. Forretningsudvalget forpligtes til: 135 

 …at udarbejde en kommunikationsstrategi for hele Studenterrådets kommuni-136 

kationsplatform. 137 

 …at arrangere minimum én læserbrevsdag, hvoraf resultatet bliver læserbreve. 138 


