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Bilag 6: Forslag til arbejdsplan for rådsåret 2016 1 

 2 

Arbejdsplan for rådsåret 2016 3 

 4 

IIndledning 5 

Arbejdsplanen har til formål at beskrive og rammesætte, hvad Forretningsudvalget 6 

skal prioritere og arbejde for i Rådsåret 2016. Arbejdsplanen er inddelt i tre 7 

prioriteringsområder og et dertilhørende appendiks. Dette papir er ikke fyldestgørende 8 

for Forretningsudvalgets arbejde, hvorfor der vil være plads til andre prioriteter, der 9 

kan opstå undervejs. 10 

 11 

 12 

Politiske prioriteter 13 

 14 

Uddannelsespolitiske prioriteter  15 

De uddannelsespolitiske prioriteter vil i det kommende år fortsat være stærkt præget 16 

af de politiske reformer, som har ’ramt’ universitet i de senere år. Samtidig er det dog 17 

også vigtigt, at Studenterrådet formår at sætte sin egen dagsorden og ikke kun 18 

reagerer på de udefra kommende tiltag. 19 

En hovedprioritet for Studenterrådet bliver processen omkring udformningen af den 20 

nye udgave af fremdriftsreformen lokalt på Aarhus Universitet. ’Redskaberne’ til 21 

fremdrift lægges nu mere frit ud til de enkelte universiteter, hvilket giver 22 

Studenterrådet en langt større mulighed end tidligere for at påvirke udformningen. 23 

Dog fastholdes den økonomiske straf i reformen, hvilket gør arbejdet mod lempelige 24 

forhold for de studerende sværere. Her vil Forretningsudvalget over for 25 

universitetsledelsen arbejde på en så lempelig udformning som muligt. Samtidig vil 26 

Forretningsudvalget dog også arbejde på at fastholde et fokus på, at 27 

fremdriftsreformen, på trods af ændringer, stadig er en grundlæggende dårlig og 28 

ødelæggende reform, som bør afskaffes helt. 29 

Aarhus Universitet skal i 2016 Institutionsakkrediteres. Universitets procedurer for at 30 

sikre kvalitet på hele institutionen bliver gået efter i sømmene af et uvildigt panel. 31 
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Forretningsudvalget vil følge akkrediteringsprocessen tæt, og der skal udarbejdes en 32 

plan for, hvorledes man går til arbejdet. Akkrediteringen behøver ikke blot at male et 33 

skønbillede af AU, men kan også bruges til at påpege faktiske problemer og som en 34 

lejlighed til at få rettet op på disse. Flere Studerende lokalt skal interviewes af 35 

panelet. Forretningsudvalget vil arbejde på at få kontakt til disse og tilbyde dem hjælp 36 

og forberedelse til opgaven.  37 

’Talent’ er et emne som ministeren og universitetet selv i stigende grad sætter på 38 

dagsordenen. Forretningsudvalget forventer, at der i løbet af 2016 kommer et 39 

talentudspil fra ministeren. Forretningsudvalget skal sikre, at der indsamles viden om, 40 

hvordan man på en god måde kan arbejde med talent på universitet, og at 41 

Studenterrådet udvikler politik på området. AUPUS og flere fagråd har allerede 42 

arbejdet med emnet, og Forretningsudvalgets arbejde skal bygge videre på dette. 43 

Finansiering af universitet bliver også et stort emne i 2016. En taxameter-reform har 44 

længe været under opsejling, og kan forventes at blive søsat i løbet af året. Det er 45 

svært at spå om det præcise indhold, men udgangspunktet for Studenterrådets 46 

arbejde med finansiering vil være, at universiteterne er underfinansierede, særligt 47 

som følge af de seneste milliardnedskæringer, og bør tilføres flere midler. At der 48 

tilføres flere midler, er desværre nok ikke et realistisk scenarie på den korte bane. I 49 

stedet vil reformen formentligt lave om på den måde universiteterne tildeles deres 50 

midler. Her har den nuværende regering længe talt om et såkaldt 51 

beskæftigelsestaxameter. Studenterrådet er modstander af et beskæftigelses-52 

taxameter, men Forretningsudvalget skal være en aktiv spiller i debatten om, hvordan 53 

man udformer et finansieringssystem, som understøtter kvalitet i uddannelse og 54 

trivsel for de studerende. 55 

Internt på universitetet bliver 2016 også året, hvor uddannelsesnedskæringer fra 56 

finansloven skal findes i budgetterne på universitet. Forretningsudvalget skal, i tæt 57 

samarbejde med vores bestyrelsesmedlemmer, indgå konstruktivt i arbejdet med at 58 

realisere nedskæringerne, så de rammer de studerende mindst muligt. Samtidig må vi 59 

dog også holde skarpt på, at nedskæringer i uddannelseskvaliteten og de studerendes 60 

trivsel er uacceptable. 61 

Bagved mange af de gennemførte og måske kommende reformer og tiltag ligger en 62 

stigende vareliggørelse af studerende og universitet, samt en mistillidserklæring til de 63 

studerende; vi omtales som uselvstændige og dovne. Forretningsudvalget skal gøre 64 
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op med den forståelse og fremføre vores egen modfortælling ved enhver mulig 65 

lejlighed. Uddannelse er ikke en vare. Uddannelse har stor værdi for den enkelte og 66 

samfundet, også ud over dens umiddelbare anvendelighed på et arbejdsmarked. 67 

Studerende er dybt engagerede, selvstændige og hårdt arbejdende, der har brug for 68 

gode rammer til at forbyde sig i deres studier, og den indsigt skal Forretningsudvalget 69 

udbrede. 70 

 71 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 72 

 at den nye fremdriftsreform udformes bedst muligt på AU. 73 
 at der udarbejdes en plan for, at arbejdet med Institutionsakkrediteringen og 74 

studerende, der indgår i processen lokalt, understøttes. 75 
 at der opbygges viden og udvikles politik på talentområdet. 76 
 at fokuserer finansieringsdebatten på den stigende underfinansiering af 77 

universiteterne, og hvorledes finansieringen kan understøtte kvalitet og trivsel. 78 
 at budgetnedskæringerne på AU får mindst mulig betydning for kvalitet og 79 

trivsel. 80 
 at der fremføres en modfortælling til vareliggørelse, og at studerende 81 

anerkendes.  82 
 at der i det politiske arbejde findes en fornuftig balance mellem reaktioner på 83 

udefrakommende tiltag og vores egen dagsorden.  84 
 85 

LLevevilkårspolitiske prioriteter 86 

Boliger til studerende har i mange år været en kerneprioritet for Studenterrådets 87 

levevilkårspolitik. I Rådsåret 2016 vil dette fortsat være et vigtigt og presserende 88 

emne, da der er stor mangel på studieboliger; men også i kraft af regeringens 89 

bebudede ændring af planloven, hvor kommunernes mulighed for at øremærke op til 90 

25 % af byggeriet på en grund til alment boligbyggeri (bla. kollegier) fjernes. Derfor 91 

vil Studenterrådet kræve, at Aarhus Kommune prioriterer, at der bygges 92 

studieboliger, også selvom planloven ændres. I den forbindelse vil 93 

Forretningsudvalget forsøge at optimere samarbejdet med Aarhus Kommunes Teknik- 94 

og Miljøafdeling. Dette vil dog også være aktuelt ift. spørgsmålet om transport, da der 95 

er stor sammenhæng mellem bolig og transport. Hvis den offentlige transport og 96 

infrastruktur fungerer optimalt, vil det gøre det lettere for studerende at bo længere 97 

væk fra universitetet. 98 

Bolig og transport er derfor vigtige områder for Studenterrådet at have fokus på. 99 

Udover at der sker forandringer på nationalt hold ift. planloven, så sker der også 100 

vigtige forandringer på AU, hvor man for nyligt har købt det gamle kommunehospitals 101 
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bygninger. De kommende år skal der udvikles planer for, hvordan disse bygninger 102 

skal anvendes. Studenterrådet skal være med, når man bestemmer sig for, hvad 103 

bygningerne skal bruges til. Her vil det være oplagt at presse på for studieboliger, 104 

hvorfor man fra Forretningsudvalgets side skal undersøge, hvornår disse processer 105 

går i gang, så man kan påvirke dem mest muligt. 106 

Studenterrådets nyeste politikpapir om studiemiljø har vakt interesse hos 107 

universitetets ledelse. Man ser mulighed for at være toneangivende inden for 108 

området, hvor der skal tænkes nyt, både hvad angår det fysiske og det psykiske 109 

studiemiljø.  110 

Eftersom AU står overfor store udfordringer de kommende år, med for eksempel flere 111 

flytninger og et planlagt stort øget optag af ingeniører, vil dette skabe pladsmæssige 112 

udfordringer, som universitetet skal tage seriøst. Derudover ser man flere steder, at 113 

der skæres i læse- og gruppearbejdspladser. Det er derfor afgørende for 114 

studiemiljøerne, at Studenterrådet aktivt presser ledelsen til at gøre noget ved 115 

problemerne. 116 

I marts 2017 vil der komme en ny Studiemiljøundersøgelse. Selvom gennemførelsen 117 

af undersøgelsen ligger uden for rådsåret, vil udformningen foregå i 2016. 118 

Studenterrådet skal her søge indflydelse på udformningen af undersøgelsen. 119 

Forretningsudvalget vil rådføre sig med Studienævne og fagråd omkring konkrete 120 

områder, som de ønsker afsøgt i undersøgelsen. 121 

 122 

 123 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:  124 

 at kommunen presses til at bygge flere studieboliger. 125 
 at samarbejdet med Aarhus Kommune optimeres. 126 
 at processerne ift. brugen af det gamle kommunehospital undersøges og 127 

påvirkes mest muligt. 128 
 at ledelsen på universitetet presses til at opprioritere de fysiske rammer. 129 
 at få indflydelse på udformningen af Studiemiljøundersøgelsen 2017.  130 

 131 

KKampagner og konferencer 132 

Kampagner er en tidsbegrænset udmøntning af politik og et redskab, som 133 

Studenterrådet ofte gør brug af både til visionær politikskabelse, men også som et 134 

reaktionært middel mod politiske reformer og nedskæringer. Ansvaret for de politiske 135 

kampagner vil fortsat ligge hos de politiske udvalg. Derfor skal Forretningsudvalget 136 
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sikre, at der afholdes mindst to kampagner i løbet af 2016, som vedtages og udføres 137 

af de politiske udvalg.  138 

Konferencer kan også bruges politisk, hvorfor Studenterrådet i foråret skal afholde en 139 

uddannelsespolitisk debat i samarbejde med Aarhus Universitet. I denne forbindelse 140 

skal Studenterrådet udbrede den studenterpolitiske debat blandt de studerende.  141 

 142 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 143 

 at de politiske udvalg afholder mindst to kampagner. 144 
 at der afholdes en uddannelsespolitisk debat i samarbejde med Aarhus 145 

Universitet.  146 
 at den studenterpolitiske debat udbredes blandt de studerende. 147 

 148 

IInternationale studerende  149 

De internationale studerende bliver en større og større del af Aarhus Universitet, 150 

hvorfor Studenterrådet også skal prioritere en større integration af de internationale 151 

studerende. Dette gøres bedst ved at optimere allerede eksisterende samarbejder 152 

med International Center og Studenterhus Aarhus, da disse har en ekspertviden. 153 

Studenterrådet vil kunne hjælpe ift. facilitering af møder og i forbindelse med 154 

konkrete arrangementer som eksempelvis International Student Fair. 155 

Forretningsudvalget skal derfor facilitere mindst ét årligt møde med disse aktører for 156 

at kortlægge området og få en opdatering på de udfordringer, de står med, og 157 

hvordan de i denne sammenhæng kan trække på Studenterrådets viden og kræfter. 158 

Derudover skal Forretningsudvalget gøre en indsats ift. at afdække, hvilke muligheder 159 

der er for de internationale studerende, så vi opnår en viden om, hvad området 160 

egentlig dækker over. Dette kan eksempelvis være ift. forskellige mentorordninger, 161 

der tilbydes. Igennem en sådan afdækning vil det også være nemmere for de enkelte 162 

fagmiljøer at etablere og optimere konkrete programmer for de studerende på de 163 

enkelte studier.    164 

 165 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:  166 

 at samarbejdet med aktører på området optimeres.  167 
 at mindst ét årligt møde mellem aktørerne og Studenterrådet faciliteres. 168 
 at det bliver afdækket, hvilke muligheder, der eksisterer for de internationale 169 

studerende. 170 
 171 

 172 
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OOrganisatoriske prioriteter  173 

 174 

Koordination mellem formelle organer 175 

Studenterrådet har repræsentanter i diverse organer på forskellige niveauer på 176 

universitetet. Det kræver god kommunikation og koordination at udnytte disse 177 

mandater til størst mulig gavn for de studerende på universitetet. Det er vi rimelig 178 

gode til i dag, og det skal vi fortsat være, men vi skal også bestræbe os på at blive 179 

endnu bedre.  180 

Det er vigtigt, at studenterrepræsentanter i formelle organer får viden om, hvad der 181 

sker i andre organer, og at de har mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden. 182 

Derfor skal Forretningsudvalget have viden om, hvem der sidder i hvilke formelle 183 

organer på universitetet og også sikre sig, at repræsentanterne ved, at de kan 184 

kontakte Forretningsudvalget, hvis de har brug for hjælp eller sparring.  185 

Forretningsudvalget skal sikre, at der er en baggrundsgruppe bag 186 

bestyrelsesmedlemmerne, at der er et effektivt forum for sparring og 187 

erfaringsudveksling mellem akademisk råds medlemmer, samt at arbejdet med 188 

studienævnsrepræsentanter fortsættes og udvikles gennem studienævnscaféer og et 189 

årligt studienævnsseminar.   190 

 191 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 192 

 at de har kendskab til, hvilke studerende der sidder i hvilke organer. 193 
 at studerende i forskellige organer ved, at de kan få hjælp og sparring hos 194 

Forretningsudvalget. 195 
 at der er en baggrundsgruppe bag bestyrelsesrepræsentanterne. 196 
 at der er et effektivt forum for sparring og erfaringsudveksling for Akademisk 197 

Råds medlemmer. 198 
 at arbejdet med studienævnsmedlemmer fortsættes med studienævnscaféer og 199 

et årligt studienævnsseminar.  200 
 201 

Fagrådsarbejde 202 

Det er fagrådene som udgør Studenterrådet, og derfor vil det være en prioritet for 203 

Forretningsudvalget at sikre tilknytningen og inddragelsen af fagrådene i 204 

Studenterrådet. 205 

Forretningsudvalget vil sikre, at hvert fagråd har en kendt kontaktperson i 206 

Forretningsudvalget, som jævnligt deltager i fagrådsmøder og holder fagrådet 207 
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opdateret på, hvad der sker i Studenterrådet og ligeledes holder Forretningsudvalget 208 

opdateret på, hvad der sker i fagrådet. 209 

Ud over den formelle kontaktperson og deltagelse på møder vil Forretningsudvalget i 210 

2016 søge at møde fagrådene i mere uformelle sociale sammenhænge. Det giver 211 

bedre grobund for et konstruktivt samarbejde, når man kender hinanden, og de 212 

personlige relationer knyttes typisk bedst uden for de mere formelle møder. Et kendt 213 

eksempel på det uformelle møde er fagrådshytteturen, som også skal afholdes i 214 

2016.Men der skal også tænkes i nye baner, og den sociale indsats skal øges. 215 

Forretningsudvalget skal også udarbejde et katalog til fagrådene, som synliggør, hvad 216 

Studenterrådet kan tilbyde fagrådet: Hvilke services vi har, hvilket oplæg/foredrag vi 217 

kan holde, hvilke kompetencer har vores aktive og ansætte og lignede. Derved vil det 218 

blive mere tydeligt for fagrådene, hvordan de kan bruge Forretningsudvalget og det 219 

øvrige Studenterråd. 220 

Et særligt fokusområde for Forretningsudvalget vil også være tilknytningen af nye 221 

fagråd til Studenterrådet. Man har i 2015 ydet en stor indsats for at integrere 222 

Odontologisk Forening (tandlægerne). Det er et arbejde, som i 2016 skal følges til 223 

dørs, og Forretningsudvalget skal bruge erfaringerne her fra i arbejdet med andre 224 

potentielle fagråd. 225 

Forretningsudvalget skal også sikre, at fagrådsstrategien i tråd med det ovenstående 226 

arbejde opdateres og udvikles. 227 

 228 

Derfor skal forretningsudvalget sikre: 229 

 at fagrådene kender deres FU-kontaktperson. 230 
 at den uformelle sociale indsats øges. 231 
 at der udarbejdes et ’produktkatalog’ til fagrådene. 232 
 at der arbejdes med optagelse og etablering af nye fagråd. 233 
 at fagrådsstrategien opdateres og udvikles. 234 

 235 

 236 

UUniversitetsvalg 237 

Studenterrådet har i en lang periode haft gode valg. Denne succes skal fortsætte. Det 238 

er af central betydning, at Studenterrådet får så mange pladser som muligt i 239 

studienævnene, at vi genvinder alle pladser i de Akademiske Råd og bibeholder begge 240 

pladser i universitetsbestyrelsen. Studenterrådets valgkamp er effektiv grundet 241 

bestyrelseskandidaterne og fagrådenes engagement. I 2016 skal Forretningsudvalget 242 
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gennemgå måden, hvorpå Studenterrådet fører valgkamp og tage stilling til, om 243 

denne er optimal, eller om man nogle steder kan optimere processen. Det er vigtigt, 244 

at fagrådene har mulighed for at bruge valgkampen til at promovere sig selv. 245 

Ligeledes er det vigtigt, at Studenterrådet bruger sine mandater i valgkommissionen 246 

til at gøre valgsystemet mere gennemskueligt og til i højere grad at få universitetet til 247 

at gøre opmærksom på valget og bidrage til at løfte stemmeprocenten.  248 

 249 

Derfor skal forretningsudvalget sikre: 250 

 at Studenterrådet igen får et godt valg. 251 
 at forberedelserne og eksekveringen af valgkampen optimeres. 252 
 at fagrådene kan bruge valgkampen til at promovere sig selv. 253 
 at universitetet i højere grad faciliterer valget, blandt andet ved at sikre et 254 

mere gennemskueligt valgsystem.     255 
 256 

IIndsats for de aktive 257 

De aktive er en grundsten i Studenterrådets organisation. Det er derfor en stor 258 

prioritet for os, at vi har en god frivilligpleje. Derfor vil Forretningsudvalget fortsat 259 

sikre de fagrådsaktive muligheden for at deltage i Northside Festival sammen med. 260 

Ligeledes skal alle aktive tilbydes at komme med på DSF’s sommerlejr.  261 

Derudover vil Forretningsudvalget stå for et månedligt socialt arrangement, som 262 

eksempelvis filmaftener, bowlingture og fester. I rådsåret 2016 vil Onsdag Morgen, 263 

hvor vi mødes og spiser sammenskudsmorgenmad også være en prioritet som led i 264 

indsatsen for de aktive.  265 

 266 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:  267 

 at fagrådsaktive fortsat får mulighed for at deltage på Northside Festival. 268 
 at der arrangeres et månedligt socialt arrangement. 269 
 at der afholdes Onsdag Morgen.  270 

 271 
 272 

Kursussektoren 273 

I Rådsåret 2015 vedtog man en ny Servicestrategi, hvor det blev besluttet at nytænke 274 

servicesektorens struktur. Her vedtog man, at kursussektoren skal styres af en 275 

bestyrelse, som er nedsat af Fællesrådet. Forretningsudvalget og Sekretariatet også 276 

skal sidde med i denne bestyrelse. Kursussektorens formål er både at tilbyde kurser til 277 

fagrådsaktive, der kan optimere deres daglige arbejde, men også at nå bredere ud til 278 

den almene studerende. Derfor skal Forretningsudvalget sikre, at denne bestyrelse 279 
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kommer på benene, og at der afholdes det antal kurser, som Servicestrategien 280 

foreskriver. 281 

 282 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 283 

 at bestyrelsen bliver oprettet.  284 
 at udbyde kvalificerede kurser, der kan optimere de fagrådsaktives daglige 285 

arbejde, men også at der laves kurser, der henvender sig bredere til almene 286 
studerende.  287 

 at der afholdes det antal kurser, som Servicestrategien foreskriver. 288 
 289 

AAlumnenetværk for Studenterrådsaktive 290 

Forretningsudvalget vil faciliteter, at der oprettes et Alumnenetværk for aktive i 291 

Studenterrådet. Det kan for det første ses som en aktivindsats overfor tidligere aktive, 292 

som har lagt et stort arbejde i Studenterrådet, men kan også udgøre en stor 293 

ressource for det nuværende Forretningsudvalg, som via denne fortsatte kontakt 294 

lettere ville kunne trække på tidligere erfaringer.  295 

Arbejdet med at oprette og drive netværket vil primært forestås af aftrådte FU-296 

medlemmer, men der kan - særligt i opstartsfasen - være behov for støtte i form af 297 

administration, lokaler og økonomi. 298 

 299 

 300 

Ekstern koordinationsindsats 301 

 302 

Samarbejde med de andre Studenterråd  303 

En uheldig udvikling over de senere år har været en tendens til øget intern 304 

konkurrence mellem universiteterne i Danmark frem for samarbejde. Konkurrencen 305 

går blandt andet på taxameterpenge og eksterne forskningsbevillinger. Det er både 306 

uheldigt, fordi man bruger ressourcer på intern kamp og samtidig mister de fordele, 307 

der kan opnås ved samarbejde. Her kan vi som studerende være forgængere og vise 308 

vejen til samarbejde mellem universiteterne. Samtidig står vi som studerende langt 309 

stærkere, når vi står samlet på tværs af landets universiteter; det er især helt 310 

essentielt i kampen mod de mange reformer.  311 

En stor del af samarbejdet med de andre Studenterråd foregår gennem Danske 312 

Studerendes Fællesråd (DSF).  Aarhus har traditionelt været én af de bærende 313 
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kræfter i DSF, og det er vigtigt, at vi fortsætter det arbejde, så vi også i fremtiden har 314 

et stærkt DSF. Her skal Forretningsudvalget sikre, at Studenterrådet engagerer sig i 315 

arbejdet og i møderne i Landsforum, de politiske udvalg og på de to 316 

politikkonferencer. DSF har i det foregående år været igennem en række 317 

organisatoriske ændringer. Der vil derfor for Forretningsudvalget været fokus på, at 318 

der nu kommer ro på organisationen og på, at man skal finde sig til rette i den nye 319 

struktur. 320 

Ud over arbejdet i DSF har Forretningsudvalget i 2015 arbejdet med at etablere et ’ 321 

jysk erfaringsnetværk’, hvorigennem vi har opbygget et godt samarbejde med 322 

Studentersamfundet – Aalborg Universitet (”Studenterrådet ved Aalborg 323 

Universitetet”). Forretningsudvalget vil i 2016 fortsætte dette samarbejde, men vil 324 

også afsøge muligheder for at udvide netværket til at gælde fx Designskolen i Kolding 325 

og Arkitektskolen i Aarhus (begge formelle medlemmer af DSF). Som en stærk 326 

organisation ser Forretningsudvalget et ansvar for at agere ’mentor’, men også et 327 

potentiale for at lære af andre. 328 

 329 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 330 

 at vi som studerende viser det gode eksempel i samarbejdet mellem 331 
universiteterne. 332 

 at Studenterrådet deltager aktivt i alle dele af DSF. 333 
 at det jyske erfaringsnetværk styrkes og udbygges. 334 

   335 

SSamarbejde med andre studenterpolitiske aktører 336 

I 2015 blev Uddannelsesalliancen grundlagt. Alliancen er en sammenslutning af en 337 

lang række organisationer, som alle arbejder sammen under parolen ”Stop 338 

milliardnedskæringer på uddannelse. Hæv kvaliteten. Invester i fremtiden.” 339 

Forretningsudvalget skal arbejde for, at det stærke potentiale i alliancen fastholdes og 340 

udnyttes med særlig fokus på den jyske del. Konkret skal der afholdes en 341 

’Accountability Session’ i Aarhus, hvor man på et stormøde debatterer 342 

konsekvenserne af nedskæringerne på uddannelse med folketingspolitikere fra 343 

Aarhus. 344 

Uddannelsesalliancen og afholdelse af ’stop nedskæringer på uddannelse’-345 

demonstationen viste også styrken af samarbejdet i den samlede Elev- og 346 

Studenterbevægelse (ESB) i Aarhusområdet. Forretningsudvalget skal arbejde for at 347 



 FÆLLESRÅDSMØDE 
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fastholde og udbygge ESB samarbejdet i Aarhusområdet. Igen er idéen, at vi som 348 

elever og studerende står langt stærkere i samlet flok. 349 

 350 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 351 

 at arbejdet i Uddannelsesalliancen fortsættes. 352 
 at der afholdes ’Accountability Session’ i Aarhus. 353 
 at ESB samarbejdet i Aarhusområdet fastholdes og udbygges. 354 

 355 

 356 

AAppendiks over forskellige strategier, som FU arbejder indenfor 357 

 Servicestrategien  358 
 Kommunikationsstrategien 359 
 Frivilligstrategien  360 
 Bestyrelsesstrategien  361 
 AUS-samarbejdsaftalen  362 


