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Bilag 8: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2015 1 

Arbejdsplan for rådsåret 2015 2 
 3 
  4 
Indledning 5 
I dette papir beskriver og rammesætter Fællesrådet, hvad Forretningsudvalget skal 6 
prioritere i rådsåret 2015. Arbejdsplanen er inddelt i tre prioriteringsområder. 7 
Arbejdsplanen er ikke fyldestgørende for Forretningsudvalgets arbejde. 8 
  9 
Politiske prioriteter 10 
  11 
Uddannelsespolitiske prioriteter 12 
Den uddannelsespolitiske situation er i primo 2015 præget af mange store reformer, 13 
som endnu ikke er blevet implementeret, samt varsling af flere. Fremdriftsreformen, 14 
beslutningerne fra Problemanalysen og Dimensioneringsplanen er alle delvist 15 
implementeret. Det er vigtigt, at Studenterrådet bruger sin indflydelse til at sikre den 16 
bedst mulige implementering. Samtidigt skal vi også kritisere reformernes 17 
overordnede problematikker og, hvor nødvendigt, kræve tilbagetrækning af reformer. 18 
Debatten af uddannelseskvalitet er ikke længere noget, som kun foregår i nævn og 19 
fora på universiteterne. Studenterrådet skal med udgangspunkt i gældende politik, 20 
undersøgelser og lokale forhold udvikle en bredt forankret kvalitetsforståelse. 21 
I 2016 skal AU institutakkrediteres.  Institutakkreditering er et nyt fænomen, hvor en 22 
hel institution bliver vurderet på, om den er god nok til at kvalitetssikres. Dette bliver 23 
en kæmpe opgave, og selvom det først bliver i 2016, skal Forretningsudvalget sikre, 24 
at vi er klar til dette. Derfor skal Forretningsudvalget udvikle en handlingsplan for 25 
forberedelsen af institutakkreditering. 26 
Store dele af Fremdriftsreformen har vist sig svære at implementere og andre dele er 27 
omvæltende for studiemiljøet. Reformerne af studerende medfører stort besvær med 28 
udvekslingsophold, foreningsliv, praktikforløb, klinikbesøg, forskningssemestre, 29 
studiejob m.m.. Derfor skal Forretningsudvalget indsamle empiri og konkrete 30 
problemstillinger grundet i Fremdriftsreformen, til brug både nationalt og lokalt. 31 
Vareliggørelse af uddannelse og forskning er et fænomen, hvor uddannelse og 32 
forskning behandles som en vare fremfor et gode. Denne tankegang kan spores i flere 33 
reformer. Dette er ikke et område, som Studenterrådet har arbejdet særligt meget 34 
med. Det er vigtigt, at Studenterrådet arbejder med de større tendenser indenfor 35 
uddannelse og forskning og forholder sig til disse. Derfor skal Studenterrådet 36 
behandle fænomenet, samt ærligt og åbent diskutere konsekvenserne heraf, både de 37 
positive og negative. 38 
Af andre større uddannelsespolitiske sager i rådsåret 2015 bliver taxameter-39 
undersøgelsen, eventuelle følgereformer af Udvalget for Kvalitet og Relevans’ 40 
rapporter, og diskussionen om, hvorvidt universiteterne selv skal eje ”sine” bygninger. 41 
Forretningsudvalget skal være opmærksomt på disse og sikre inddragelse i sit arbejde 42 
med disse. 43 
 44 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 45 

• den bedst mulige implementering af reformer 46 
• at Studenterrådet udvikler en bredt forankret kvalitetsforståelse 47 
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• at der udarbejdes en handlingsplan for Institutionsakkreditering i 2016 48 
• at der bliver indsamlet data om Fremdriftsreformens konsekvenser 49 
• at fænomenet "vareliggørelse" behandles og en skrivelse herom udarbejdes 50 
• inddragelse i Forretningsudvalgets arbejde med ”potentielle” reformer 51 

 52 
Levevilkårspolitiske prioriteter 53 
Bolig har i mange år været Studenterrådets store levevilkårspolitiske prioritet. Til 54 
kommunalvalget 2013 blev Studenterrådet lovet flere studieboliger og i 2014 blev der 55 
varslet planlovsændringer. Planloven omhandler, hvilke krav en kommune kan stille, 56 
når de laver byplanlægning – Studenterrådet har selvfølgelig fastholdt, at kommunen 57 
skulle kræve studieboliger. Løftet om flere studieboliger og varsling af 58 
planlovsændringer er Studenterrådet naturligvis glade for og skal følge op på emnet. 59 
I de seneste år har kollegiumssituationen været diskuteret meget og ændret sig. 60 
Eksempelvis er Hejredalskollegiet blevet lukket og Parkkollegierne er blevet varslet 61 
ombygget (beslutningen blev dog udskudt). Samtidig har mange nybyggede boliger 62 
haft høj husleje og særligt omkring studiestart har mange svært ved at finde bolig. 63 
Derfor er det vigtigt, at Studenterrådet fortsat har fokus på boligområdet. 64 
I Studenterrådets politikpapirer påtaler vi en sammenhæng mellem transport, bolig og 65 
SU. Boliger kan eksempelvis ligge længere væk fra Universitetet, hvis der er gode 66 
bus- og cykelforbindelser. Ligeledes så har de studerendes rådighedsbeløb betydning 67 
for, hvad en studerende kan betale i husleje. Selvom vi har lavet denne kobling, så er 68 
dette ikke offentligt italesat og Studenterrådet har en oplagt mulighed at bruge sit 69 
momentum fra boligdebatten til at opnå mere indflydelse. 70 
Tidligere har Studenterrådet været med at bygge kollegier. I LUPUS er det blevet 71 
forslået, at Studenterrådet forsøger at gøre dette igen. Dette projekt er meget stort 72 
og vil kræve et stort og flerårigt stykke arbejde. Før at Fællesrådet kan træffe 73 
beslutning, om et sådant projekt skal søsættes, skal arbejdsomfanget, 74 
ressourceforbruget og realiserbarheden undersøges. Dette skal Forretningsudvalget 75 
sørge for sker med særligt fokus på potentielle samarbejdspartner. 76 
I de seneste år er flere studentermedhjælperstillinger på universitetet blevet normeret 77 
til syv timer om ugen. Ved otte timer opnår en studentermedhjælper visse 78 
rettigheder, såsom muligheden for at melde sig syg. Vi har i samarbejde med AC og 79 
HK (fagforeningerne for henholdsvis akademikere og kontoransatte) kunne konstatere 80 
rigtige mange sager på området. AU HR har blot kunne bekræfte, at der ikke er en 81 
decideret politik, om kun at ansætte studentermedhjælpere i 7 timers stillinger. 82 
Forretningsudvalget skal følge op på dette og forsøge at få ledelsen til at indføre en 83 
politik, om at ansætte studerende med rettigheder i videst muligt omfang. 84 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 85 

• opfølgning på de seneste års boligpolitiske sejre 86 
• at de levevilkårspolitiske sammenhænge påtales offentligt 87 
• at mulighederne for at bygge et kollegium bliver afsøgt 88 
• at studerende ansættes på rimelige vilkår på Universitetet 89 

 90 
Kampagner og konferencer 91 
Kampagner er en tidsbegrænset udmøntning af politik og et redskab, som 92 
Studenterrådet ofte har gjort brug af. Forretningsudvalget har det sidste år haft gode 93 
erfaringer med at lægge kampagneansvaret ud til de politiske udvalg. Derfor skal 94 
Forretningsudvalget sikre, at der bliver afholdt mindst to kampagner, som vedtages 95 
og udføres af de politiske udvalg. 96 
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Konferencer kan også bruges politisk, men er ikke et redskab, som Studenterrådet 97 
har brugt i større omfang. Konferencer kan være særligt effektive til at afklare 98 
problemstillinger. Forretningsudvalget skal afholde en konference om vareliggørelse, 99 
hvor fagrådene og de andre studenterråd inviteres. 100 
 101 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 102 

• at de politiske udvalg afholder minimum 2 kampagner 103 
• at en konference om vareliggørelse bliver afholdt 104 

 105 
Folketingsvalget 106 
I Rådsåret 2015 kommer der med sikkerhed folketingsvalg. Året giver derfor en stor 107 
mulighed, for at Studenterrådet kan markere sig både levevilkårs- og 108 
uddannelsespolitisk. En mulighed, som Studenterrådet ikke må lade sig gå forbi. 109 
Derfor skal Studenterrådet afholde en paneldebat med folketingskandidater fra 110 
Aarhus. Debatten skal have samme omfang, som kommunalvalgsdebatten i 2013. 111 
Derfor skal paneldebatten have minimum 200 deltagere. 112 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 113 

• at der afholdes en paneldebat med minimum 200 deltagere 114 
 115 
Internationale Studerende 116 
De internationale studerendes ved AU forhold er et område, som Studenterrådet har 117 
afdækket sporadisk. Ikke desto mindre kommer der stadig flere internationale 118 
studerende ved AU. Tidligere undersøgelser har vidst, at det største problem på AU er 119 
for dårlig integration af internationale studerende. Studenterrådet har været med til at 120 
søsætte mentorordningen, men har ikke været gode til følge op denne og andre 121 
søsatte ordninger. Derfor skal Forretningsudvalget redegøre for ordningerne, som 122 
tilbydes international studerende, og bedømme behovet for yderligere tiltag.  123 
 124 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 125 

• at internationale studerende tilbydes ordninger, som forbedrer deres integration  126 
 127 
Koordinationsindsats 128 
 129 
... mellem formelle organer 130 
Studenterrådet har nogen magt i diverse formelle organer, som vi dog er gode til at 131 
udnytte. Dette skyldes langt hen af vejen en god intern koordination og at vi er gode 132 
til lære af hinanden. Derfor er det vigtigt, at de studerendes repræsentanter får viden 133 
om, hvad der sker i andre organer. Ligeledes skal Forretningsudvalget sørge for, at 134 
studienævnsmedlemmer har mulighed for internt koordinering og at drage på 135 
hinandens erfaringer. For at sikre studienævnsrepræsentanter har de bedst mulige 136 
forudsætninger for deres fremtidige arbejde, skal Forretningsudvalget forberede en 137 
kvalificerende weekend, som skal afholdes i starten af forårssemestret 2016. 138 
 139 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 140 

• et forum for studienævnsrepræsentanter 141 
• forberedelsen af en kvalificerende weekend for studerende i studienævn 142 
 143 

... med andre Studenterråd 144 
En af Studenterrådets største styrker er samarbejdet med de andre studenterråd 145 
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igennem Danske Studerendes Fællesråd (Studenterrådenes landsorganisation; fork. 146 
DSF herfra). I rådsåret 2015 skal DSF gennemgå organisationsændringer. Denne 147 
proces skal Studenterrådet tage aktiv del i ud fra principperne, at DSF skal være så 148 
effektiv, gennemskuelig og åben en organisation, som muligt. 149 
Kun 101 kilometer fra Aarhus ligger Aalborg og Studenterrådet skal i det kommende 150 
år styrke samarbejdet med dets nærmeste ”studenterråd”, nemlig 151 
Studentersamfundet ved Aalborg Universitet. Derfor skal Forretningsudvalget lave et 152 
erfaringsudvekslingsnetværk med Studentersamfundet, som på sigt muligvis kan 153 
udvides. 154 
DSF har en kursusvirksomhed, som Studenterrådet kan gøre bedre brug af, end det vi 155 
gør nu. Derfor skal Forretningsudvalget sørger for at fagrådene bliver inviteret til DSFs 156 
kurser. 157 
 158 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 159 

• at DSF bliver så effektiv, gennemskuelig og åben en organisation, som mulig 160 
• et erfaringsudvekslingsnetværk med Studentersamfundet 161 
• at fagrådene inviteres til DSFs kurser 162 

 163 
… internationalt 164 
I 2015 genoplives Studenterrådets internationale udvalg. Ambitionen er at skabe et 165 
jysk forum for international studenterpolitik – på længere sigt gerne i samarbejde 166 
med Studentersamfundet, Syddanske Studerende og/eller andre interesserede 167 
samarbejdspartnere. Udvalget er umiddelbart tænkt som de politiske udvalgs 168 
forlængede arm ift. aktive, som konkret har interesse for politikudvikling samt 169 
kontaktskabelse og -vedligeholdelse på internationalt plan. Udvalget skal så vidt 170 
muligt trække på erfaringer, Studenterrådet gjorde sig, da udvalget eksisterede for år 171 
tilbage, samt blandt de aktive i Internationalt Udvalg ved Danske Studerendes 172 
Fællesråd. Dette kunne omhandle en undersøgelse af muligheden for en 173 
studenterpolitisk studietur og lokal videreformidling af diskussioner af internationale 174 
problemstillinger. 175 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 176 

• at afsøge mulighederne for en studietur 177 
• at der oprettes et internationalt udvalg i Studenterrådet 178 

 179 
Organisatoriske prioriteter 180 
 181 
Fagrådsarbejde 182 
Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet. Den 183 
daglige kontakt til fagrådene går igennem Forretningsudvalget. Det er 184 
Forretningsudvalgets opgave at bistå fagrådene med sparring og ideudvikling, både 185 
politisk og organisatorisk. Erfaringsudveksling og sociale aktiviteter fagrådene 186 
imellem, er ligeledes Forretningsudvalgets opgave at facilitere. 187 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 188 

• at en hyttetur bliver arrangeret med både politisk og socialt indhold. 189 
• at der afholdes erfaringsudveksling 190 
• at der udvikles en strategi for fagrådsarbejdet 191 
• at alle fagråd deltager i Fællesrådsmøder 192 

 193 
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Universitetsvalg 194 
Studenterrådet har i en lang periode haft gode valg. Denne succes skal fortsættes! 195 
Det er af central vigtighed, at Studenterrådet bibeholder begge pladser til 196 
universitetsbestyrelsen, alle pladser i de akademiske råd og at fagrådene vinder så 197 
mange studienævnspladser, som muligt. Studenterrådets valgkamp er effektiv, 198 
grundet bestyrelseskandidaternes og fagrådenes engagement. I 2015 skal 199 
Forretningsudvalget gennemgå måden, hvorpå Studenterrådet fører valgkamp og 200 
finde ud af om denne er optimal, eller man nogle steder kan optimere processen og få 201 
en lige så effektiv kampagne uden at trætte ligeså mange. Ligeledes skal det gøres 202 
lettere for fagrådene at promovere sig selv og Studenterrådet skal gøre brug af sine 203 
mandater i valgudvalget til at gøre valgsystemet mere gennemskueligt 204 
 205 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 206 

• at Studenterrådet igen får et godt valg 207 
• at forberedelsen og eksekveringen af valgkampen optimeres 208 
• at flere fagråd kan bruge valgkampen til at promovere sig selv 209 
• at valgsystemet bliver mere gennemskueligt 210 

 211 
Kommunikation 212 
God kommunikation er essentiel for Studenterrådet. Det sikrer, at alle studerende kan 213 
følge med i de daglige gøremål i Studenterrådet. Samtidig sikrer det, at 214 
Studenterrådets mange events bliver synlige for studerende på hele universitetet. I 215 
forbindelse med protesterne mod eksempelvis forskellige dimensioneringsplaner, viste 216 
de sociale medier sig effektive til at sprede studerendes og fagrådenes budskaber, 217 
samt at aktivere og mobilisere studerende på meget kort tid. I det kommende år skal 218 
Forretningsudvalget derfor, i samarbejde med sekretariatet, udvikle Studenterrådets 219 
kommunikationsplatforme på bl.a. de sociale medier, Delfinen, i nyhedsbrevet m.m. 220 
Derudover skal omstruktureringen af Studenterrådets kommunikationsressourcer 221 
frigøre tid til såvel Forretningsudvalget som sekretariatet, samt forbedre og strømline 222 
kommunikationen.  223 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 224 

• at den nye kommunikationsstrategi forankres i organisationen 225 
• at minimum en læserbrevsdag arrangeres 226 

 227 
Indsats over for aktive 228 
I led med flere beslutninger taget i rådsåret 2014 og servicestrategien, skal 229 
Studenterrådet have en god aktiv pleje. Derfor vil Forretningsudvalget sørge for, at de 230 
frivillige til Northside i største muligt omfang er studenterrødder. Lignende skal 231 
Studenterrådet tilbyde alle aktive at komme med på DSFs sommerlejre. 232 
Studenterrådet skal forsøge at lave et aktivitetsudvalg, som skal have til opgave at 233 
lave aktiviteter både eksternt og internt af en organisatorisk karakter. Ligeledes skal 234 
Forretningsudvalget stå for nogle sociale aktiviteter, som tilbydes alle aktive – som 235 
måske med tiden kunne udvikle sig til en socialgruppe. 236 
 237 
Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 238 

• fagrådsaktives mulighed for at deltage på Northside 239 
• at aktive tilbydes at komme med på DSF sommerlejr 240 
• at der sker sociale aktiviteter i Studenterrådsregi 241 
• at der faciliteres en aktivitetsgruppe i Studenterrådsregi 242 


