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Arbejdsplan 2017 1 

1: Indledning 2 

Denne arbejdsplan har til formål at skitsere, hvad Forretningsudvalget skal beskæftige sig med i Rådsåret 3 

2017. Teksten er ikke udtømmende, men vil benævne Studenterrådets vigtigste prioriteter. Arbejdsplanen 4 

er opdelt i tre sektioner: Politiske prioriteter, organisatoriske prioriteter og eksterne samarbejder. Desuden 5 

findes slutteligt en oversigt over strategier, der binder Forretningsudvalgets arbejde. 6 

Mange uforudsete sager forventes dog at dukke op i løbet af året, og i dette tilfælde vil Forretningsudvalget 7 

til alle tider forpligte sig til at handle i tråd med beslutninger truffet af Fællesrådet, vedtagne politikker, 8 

holdninger udtrykt af de politiske udvalg eller Studenterrådets ånd. 9 

2: Politiske prioriteter 10 

2.1: AU-interne prioriteter 11 

Revision af fremdriften 12 

Vigtige uddannelsespolitiske emner går ofte på tværs af rådsår, og flere emner i 2016 vil derfor fortsat være 13 

øverst på dagsordenen. I 2016 skulle Aarhus Universitet (AU) implementere sin egen udgave af 14 

fremdriftsreformen, og med et år på bagen skal den valgte model nu evalueres. Førsteprioriteten er fortsat 15 

en afskaffelse af reformen, og lejligheden skal Forretningsudvalget derfor bruge til at sætte fokus på 16 

reformens mange skadelige effekter, hvorfor vi vil kæmpe for ethvert tiltag, der kan lempe reformen. 17 

Studenterrådet er dog også opmærksomme på de økonomiske konsekvenser manglende opfyldelse af 18 

fremdriftsreformen vil have, og at dette kan have negativ indflydelse på uddannelseskvaliteten. Men ved 19 

forekomst af fremdriftsbøder vil vi arbejde for at betalingen af disse ikke påvirker uddannelseskvaliteten. 20 

 21 

Opfølgning af studiemiljøundersøgelsen 22 

I 2016 gennemførte AU den lovpligtige studiemiljøundersøgelse, i forhold til hvilken Studenterrådet 23 

arbejdede både med input til undersøgelsens udformning samt indsamlingen af besvarelser. Resultaterne 24 
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af undersøgelsen udgives i løbet af foråret 2017, og i den anledning skal Forretningsudvalget arbejde for, at 25 

der bliver handlet på de eventuelt kritiske punkter, der viser sig. Dette kan være sig gennem kampagner, 26 

artikler i Delfinen, formidling af resultaterne eller aktiviteter, der forventes at afhjælpe identificerede 27 

problemer. 28 

Elite og talent 29 

Svingdøren i ministeriet har ikke alene sendt ministre ud igen, men emnerne talent og elite er også 30 

forsvundet i den politiske debat. Flere fakulteter er imidlertid begyndt at kigge på forskellige tiltag, hvorfor 31 

Forretningsudvalget i samarbejde med de lokale fagråd vil sørge at blande sig aktivt i udformningen af disse 32 

initiativer, således at det ikke fører til en generel forringelse af den almene undervisning og forskerkontakt, 33 

eller at forløbene bliver afgrænsede på arbitrære parametre. 34 

Besparelser 35 

I 2017 vil AU fortsat være underlagt grønthøsterbesparelsen på 2%, hvilket alt andet lige skal findes i 36 

universitetets budgetter. Forretningsudvalget skal, i tæt samarbejde med vores bestyrelsesmedlemmer, 37 

indgå konstruktivt i arbejdet med at realisere nedskæringerne, så de rammer de studerende mindst muligt. 38 

Samtidig må vi dog også holde skarpt på, at nedskæringer i uddannelseskvaliteten og de studerendes trivsel 39 

er uacceptable. 40 

Campus 2.0 41 

Med overtagelsen af Kommunehospitalet på Nørrebrogade i 2020 står AU over for en stor ændring af sine 42 

fysiske omgivelser. Uanset udformningen sætter indretningen af et campus rammen for uddannelser, 43 

studiemiljø og levevilkår – positivt som negativt. I fremtidens tjeneste skal Forretningsudvalget med 44 

udgangspunkt i vores politikpapir om Studiemiljø arbejde for, at studerende høres i processen omkring 45 

udformningen og indretningen af de nye campusfaciliteter - kaldet Campus 2.0 – således, at nye 46 

campusområder giver mulighed for stærke faglige miljøer, sikrer sunde omgivelser samt det bedste 47 

udgangspunkt for et velfungerende studieliv. 48 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 49 

• At fremdriftsreformen evalueres og lempes på flest mulige områder. 50 
• At resultaterne for studiemiljøundersøgelsen giver anledning til initiativer og debat, hvor det er 51 

relevant. 52 
• At talent- og eliteinitiativer evalueres kritisk i samarbejde med relevante fagråd. 53 
• At budgetnedskæringerne på AU får mindst mulig betydning for kvalitet og trivsel. 54 
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• At et godt studiemiljø og inputs fra studerende kommer til at spille en afgørende rolle ved 55 
indretningen af Campus 2.0. 56 

2.2: AU-eksterne prioriteter 57 

Kommunalvalget 2017 58 

I november afholdes kommunalvalget 2017. Boligpolitikken har hidtil været et særligt indsatsområde for 59 

Studenterrådet i kommunalt perspektiv, og selvom mange studerende fortsat lider under boligmangel, er 60 

flere byggeprojekter allerede i fuld gang, og det er derfor oplagt at afsøge nye politikområder, der kan være 61 

relevante. Forud for kommunalvalget skal Forretningsudvalget derfor sikre, at der i de relevante udvalg 62 

arbejdes med at definere nye politiske indsatsområder, der er centrale i et kommunalt perspektiv og skal 63 

indgå i Studenterrådets politiske indsats ved valget. I denne henseende vil det særligt blive overvejet, 64 

hvordan Studenterrådet skal spille ind i den lempelse af planloven, der tillader opførelsen af midlertidige 65 

boliger på ubrugte grunde. 66 

For at fremme studerendes deltagelse og interesse i demokratiet, skal Forretningsudvalget endvidere 67 

afsøge mulighederne for at afholde en valgdebat på AU, der særligt skal appellere til studerende. 68 

Reform af SU 69 

Den forrige regering foreslog at beskære SU’en og gøre studerende mere afhængige af lån. Dette er et 70 

væsentligt slag mod den fri og lige adgang til uddannelse. I regi af Uddannelsesalliancen afholdte 71 

Studenterrådet derfor en stor demonstration mod netop disse foreslåede forringelser af studerendes 72 

levevilkår. Forslaget blev ikke gennemført. Den nuværende regering lægger op til at fremsætte samme 73 

forslag, og derfor skal Forretningsudvalget sikre at Studenterrådet kæmper imod dette forslag gennem 74 

f.eks. politiske kampagner, pressearbejde og deltagelse i eller arrangering af demonstrationer eller andre 75 

manifestationer. 76 

UTalk 77 

En anden stor begivenhed, der finder sted i november, er det planlagte arrangement UTalk; en pendant til 78 

folkemødet med fokus på videregående uddannelser. Arrangementet skal både rumme uddannelse i et 79 

lokalt Aarhus-perspektiv samt de bredere vilkår og visioner for de videregående uddannelser. 80 

Forretningsudvalget skal sikre, at Studenterrådet spiller aktivt ind i dette arrangement med udgangspunkt i 81 

Studenterrådets vedtagne politikker og skal afsøge muligheder for at frembringe emner sammen med de 82 

andre institutioner i Aarhus, f.eks. Arkitektskolen eller VIA. 83 
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Reform af taksametersystemet 84 

Tidligere ministre i den forrige regering varslede både styringseftersyn og reform af taksametersystemet. 85 

Foruden en tvivlsom rapport om førstnævnte står det fortsat stille, men eventuelle reformer kan have 86 

vidtstrakte konsekvenser for optaget af studerende, akademisk frihed og de generelle administrative og 87 

økonomiske rammer for universiteterne. Med udgangspunkt i de politiske udvalgs beslutninger skal 88 

Forretningsudvalget spille aktivt ind i disse emner, såfremt de bliver aktuelle. I forbindelse med en mulig 89 

reform af taksametersystemet er kvalitet blevet nævnt som muligt parameter. Kvalitet i uddannelse er 90 

essentielt, og vi vil i den anledning sætte fokus på, hvad kvalitet består af og hvorvidt bevillingssystemet 91 

muliggør finansieringen af kvalitetsuddannelser. Forretningsudvalget vil her initiere en diskussion af, 92 

hvordan kvalitet kan indgå samt føre politik for dette. 93 

 94 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 95 

• At der udvikles nye politikområder forud for kommunalvalget 2017. 96 
• At der så vidt muligt afholdes en valgdebat på Aarhus Universitet i forbindelse med 97 

kommunalvalget 2017. 98 
• At mulighederne som følge af den lempede planlov afsøges. 99 
• At Studenterrådet bidrager til arrangementet UTalk i november. 100 
• At Studenterrådet spiller aktivt ind i debatten om eventuelle reformer af universiteternes økonomi 101 

og styring. 102 

2.3: Kampagner og debat 103 
Kampagner og indspark i den offentlige debat er essentielle værktøjer i arbejdet med at materialisere 104 

Studenterrådets politikker og visioner. De politiske udvalg vil være afgørende i at definere politiske 105 

kampagner, hvor målsætningen er at afholde mindst en kampagne i foråret og efteråret. 106 

Forretningsudvalget skal sikre og støtte udførelsen af disse kampagner, hvor det samtidigt tilsigtes, at 107 

Forretningsudvalget bidrager med debatindlæg i Delfinen og offentlige medier. 108 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 109 

• At de politiske udvalg afholder mindst to kampagner, hvor Forretningsudvalget skal bistå arbejdet. 110 
• At kampagner flankeres af debatindlæg samt anden presserelateret aktivitet. 111 

2.4: Internationale studerende 112 
Internationale studerende udgør en betragtelig andel af de indskrevne studerende på AU, enten som 113 

deltagere i udvekslingsophold eller i færd med at gennemføre hele uddannelser. I studenterpolitik står 114 

internationale studerende dog ofte udenfor eller helt glemt – også i Studenterrådet. Dette er problematisk i 115 

forhold til at sikre internationale studerende gode vilkår og udvikle AU som et attraktivt og stærkt 116 

internationalt universitet. Forretningsudvalget skal derfor nedsætte en international gruppe, der skal være 117 
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et forum for internationale studerende på AU, som skal have til formål at forstå og sætte fokus på 118 

internationale studerendes vilkår. Derfor skal Forretningsudvalget også repræsentere Studenterrådet til 119 

relevante studiemesser, hvor internationale studerende deltager i forhold til at rekruttere til gruppen og 120 

øge kendskabsgraden til Studenterrådet. 121 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 122 

• At der nedsættes en international gruppe under Studenterrådet. 123 
• At Studenterrådet er repræsenteret ved studiemesser, hvor internationale studerende forventes at 124 

deltage. 125 
• At skabe en forståelse for vilkårene for internationale studerende samt arbejde for at forbedre 126 

disse. 127 

3: Organisatoriske prioriteter 128 

3.1: Politikkonference på Aarhus Universitet i 2017 129 
Som medlem af DSF skal Studenterrådet i efteråret 2017 huse den ene af to årlige politikkonferencer, hvor 130 

de 16 medlemsorganisationer af DSF mødes for at diskutere samt vedtage retningen for det fælles 131 

nationale samarbejde i DSF. Studenterrådet skal i den anledning lave et stort stykke arbejde for at sikre, at 132 

infrastrukturen er på plads, når op mod 100 studerende på videregående uddannelser fra hele riget 133 

indfinder sig her på AU for at diskutere national studenterpolitik. Forretningsudvalget skal i den henseende 134 

løfte det centrale arbejde i forbindelse med planlægning og udførelsen, hvor fagrådenes hjælp dog også 135 

bliver uundværlig til sidstnævnte. 136 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 137 

• At DSF’s politikkonference for efteråret 2017 bliver afholdt på Aarhus Universitet.  138 

3.2: Studiemagasinet Delfinen 139 
I 2016 besluttede fællesrådet at omlægge Studiemagasinet Delfinen til en ren webpublikation. En vigtig 140 

opgave i starten af 2017 vil derfor være at få etableret en stærk online platform, der kan danne rammen 141 

om magasinets indhold samt udnytte muligheden for mere aktuelle historier. Med omlægningen vil 142 

Forretningsudvalget i samarbejde med Delfinens redaktion derfor også søge, at Delfinen indtager 143 

positionen som en central platform i dækningen og diskussionen af, hvad det vil sige at være studerende på 144 

AU – og studerende anno 2017. Vi vil derfor udfolde en række markedsføringsinitiativer, ligesom vi vil søge, 145 

at studerende og andre interessenter ved Aarhus Universitet bredt ønsker at bidrage med indlæg og debat. 146 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 147 

• At Studiemagasinet Delfinen sikres de bedst mulige betingelser som en onlinepublikation. 148 
• At Studiemagasinet Delfinen bliver en central udgivelse for og af de studerende ved Aarhus 149 

Universitet indeholdende både artikler og debat. 150 
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3.3: Studiemessen og erhvervsrelationer 151 
Studiemessen og flere af Studenterrådets publikationer både inddrager og er afhængige af samarbejde 152 

med virksomheder og andre organisationer. I 2016 stoppede vi samarbejdet med Studenterrådets 153 

mangeårige sælger, der siden starten af dette årtusinde har varetaget vores salgsopgaver. I første halvdel af 154 

2017 skal Forretningsudvalget derfor arbejde med at genetablere en stærk salgsfunktion således, at 155 

Studiemessen og publikationer som Studenterhåndbogen forbliver af høj kvalitet i tråd med ambitionerne i 156 

vores servicestrategi. 157 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 158 

• At organisationen styrkes omkring afholdelsen af Studiemessen samt andre aktiviteter, der udføres 159 
i samarbejde med eksterne virksomheder og organisationer. 160 

3.4: Kursussektoren 161 
I Rådsåret 2015 vedtog man en ny Servicestrategi, hvor det blev besluttet at nytænke servicesektorens 162 

struktur. Her vedtog man, at kursussektoren skal styres af en bestyrelse, som er nedsat af Fællesrådet. 163 

Forretningsudvalget og Sekretariatet skal sidde med i denne bestyrelse. Kursussektorens formål er både at 164 

tilbyde kurser til fagrådsaktive, der kan optimere deres daglige arbejde, og at nå bredere ud til den almene 165 

studerende. Derfor skal Forretningsudvalget sikre, at denne bestyrelse kommer på benene, og at der 166 

afholdes det antal kurser, som Servicestrategien foreskriver. 167 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 168 

• At bestyrelsen bliver oprettet.  169 
• At udbyde kvalificerede kurser, der kan optimere de fagrådsaktives daglige arbejde, men også at 170 

der laves kurser, der henvender sig bredere til almene studerende.  171 
• At der afholdes det antal kurser, som Servicestrategien foreskriver. 172 

3.5: Fagrådsåren 173 
Fagrådene er uundværlige i de lokale miljøer, hvor de er garant for, at studerendes stemme bliver hørt. 174 

Studenterrådet repræsenterer ikke blot fagrådene som en fælles enhed, men i mange tilfælde er 175 

Studenterrådet også et centralt bindeled mellem fagområder og mødested for mange aktive. Derfor skal 176 

Studenterrådet arbejde med at sikre faglig og økonomisk støtte (gennem Aktivitetspuljen) til fagråd samt 177 

koordination i mellem dem med et formål om at fremme deres arbejde. 178 

For at fremme koordinationen mellem fagrådene samt orientere dem om aktiviteter på universitetsniveau 179 

skal Forretningsudvalget tildele hvert fagråd en kontaktperson, der så vidt muligt skal deltage i mindst et 180 

fagrådsmøde. For at sikre, at medlemmerne af fagrådene står stærkere, skal forretningsudvalget afholde en 181 

hyttetur for aktive i fagrådene og Studenterrådet, hvor det primære formål er opkvalificering inden for det 182 

studenterpolitiske område. Derudover skal Forretningsudvalget afsøge muligheden for at afholde kortere 183 

opkvalificerende oplæg på Aarhus Universitet; disse kan eventuelt sammentænkes med arbejdet under 184 
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kursussektoren (se forrige afsnit). For at give fagrådene mulighed for at lære af hinanden skal 185 

Forretningsudvalget udarbejde et inspirationskatalog, der giver et overblik over fagrådenes mange 186 

aktiviteter samt deres erfaringer hermed. 187 

På områder, hvor der fortsat ikke eksisterer fagråd, skal Forretningsudvalget afsøge muligheden for at bistå 188 

i oprettelsen af et fagråd med tilknytning til Studenterrådet. 189 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 190 

• At fagrådene møder og kender deres kontaktperson i Forretningsudvalget. 191 
• At der afholdes en hyttetur for aktive i fagrådene og i Studenterrådet. 192 
• At der udarbejdes et inspirationskatalog til fagrådene. 193 
• At fagrådene tilbydes korte opkvalificerende arrangement. 194 

3.6: Social indsats 195 
Arbejdet i Studenterrådet og fagrådene er grundlagt på en uslukkelig gejst og timevis af frivillighed. At alle 196 

frivillige trives og kan finde sig tilpasse i arbejdet med studenterpolitik er derfor essentielt. 197 

Forretningsudvalget skal i den henseende sikre grundlaget for en række aktiviteter: 198 

• At aktive i Studenterrådet og fagrådene har muligheden for at deltage på NorthSide Festival. 199 
• At aktive i Studenterrådet og fagrådene tilbydes at deltage i DSF’s sommerlejr. 200 
• At der afholdes løbende sociale arrangementer såsom sammenskudsmorgenmad, 201 

fredagsbarsrundture og andet. 202 
• At Fællesrådsmøder i Studenterrådet også er et hyggeligt og socialt træffepunkt. 203 

3.7: Koordinering mellem formelle organer 204 
Aktive fra Studenterrådet og fagrådene repræsenterer studerende i mange forskellige organer på Aarhus 205 

Universitet. For at sikre mest mulige indflydelse og gavn af disse poster, skal Forretningsudvalget sikre 206 

koordination og kommunikation mellem disse repræsentanter samt i nogle tilfælde hjælpe med at udføre 207 

forberedende arbejde. Særligt for repræsentanterne i bestyrelsen skal Forretningsudvalget forme en 208 

baggrundsgruppe, der skal sikre repræsentanterne optimal viden. Et lignende tilbud skal gives 209 

repræsentanter i Akademisk Råd. For studerende i studienævn skal Forretningsudvalget afholde 210 

studienævnscaféer, der tager udgangspunkt i et nyhedsbrev der opsummerer de vigtigste diskussioner i 211 

universitetets studienævn. Som led i Studenterrådets kontrakt med universitetet skal Forretningsudvalget 212 

afholde et seminar for indvalgte studerende i studienævn og Akademisk Råd ved universitetsvalget 2017.  213 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 214 

• At det generelt set vides, hvilke studenterrepræsentanter der er i hvilke organer. 215 
• At repræsentanter kan få hjælp og sparring. 216 
• At der er en baggrundsgruppe for bestyrelsesrepræsentanterne. 217 
• At der eksisterer et forum for sparring mellem medlemmer af de Akademiske Råd. 218 
• At der afholdes studienævnscaféer for studerende i studienævn. 219 
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• At der afholdes et årligt introduktionsseminar for studenterrepræsentanter i Akademisk Råd og 220 
studienævnene. 221 

3.8: Universitetsvalget 222 
Med 89,5 procent af stemmerne havde Studenterrådet og fagrådene et fantastisk universitetsvalg i 2016. 223 

Organiseringen bag vores opstilling gav imidlertid problemer, da det ene mandat til bestyrelsen tilfaldt 224 

Artsrådets støtteliste, der efterfølgende valgte at trække sig således, at begge mandater tilfaldt 225 

Studenterrådets spidskandidater. Forud for universitetsvalget 2017 skal Forretningsudvalget derfor gennem 226 

en bredt inddragende proces evaluere Studenterrådets opstilling til bestyrelsesposterne ved 227 

universitetsvalget. Evalueringen vil løbe i sammenhæng med arbejdet for at formulere vores faktiske 228 

opstillinger for 2017, hvorfor den endelige vurdering vil blive præsenteret for Fællesrådet. 229 

Målsætningen er fortsat, at Studenterrådet skal arbejde for, at fagrådene vinder flest mulige pladser i 230 

universitetets studienævn og Akademiske Råd, samt at Studenterrådet bibeholder begge pladser i 231 

universitetets bestyrelse. I forbindelse med valget skal Forretningsudvalget derfor yde central koordinering 232 

og støtte til fagrådene, og vi skal bruge lejligheden til aktivt at fortælle vores medstuderende om det 233 

arbejde, som fagrådene og Studenterrådet laver. I 2016 brugte Studenterrådet sit mandat i valgudvalget 234 

(udvalget hvorfra universitetsvalget tilrettelæggelses og afholdes) til at øge synligheden omkring 235 

universitetsvalget. Dette arbejde skal fortsætte i 2017, hvor det ligeledes igen vil være en prioritet at gøre 236 

valgsystemet mere gennemskueligt. 237 

Derfor skal forretningsudvalget sikre: 238 

• At der gennemføres en evaluering af Studenterrådets opstillinger forud for universitetsvalget. 239 
• At fagrådene ydes hjælp i forbindelse med opstillingen til og afholdelse af valget. 240 
• At valgudvalget fortsat vil sætte fokus på at forbedre studerendes kendskab til valget. 241 
• At fagrådene og Studenterrådet får brugt valget som en platform til at promovere det daglige 242 

arbejde. 243 
• At Studenterrådet og fagrådene igen opnår gode valgresultater. 244 

4: Eksternt samarbejde 245 

I en tid, hvor uddannelsespolitik er blevet et yndet genstandsfelt for siddende regeringer, er samarbejdet 246 

på tværs af de danske universiteter nødvendigt. I et stærkt samarbejde gennem DSF var vi i 2016 med til at 247 

afvise og modificere ødelæggende politiske forslag som den foreslåede SU-reform og uddannelsesloftet. 248 

Derfor skal Studenterrådet fortsat spille en central rolle i studenterpolitik på nationalt plan gennem DSF. 249 

Forretningsudvalget skal sikre, at Studenterrådet engagerer sig i og er repræsenteret ved DSF gennem 250 

særligt Landsforum, Levepolitisk Udvalg og Uddannelsespolitisk Udvalg. 251 
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På nationalt plan viste både 2015 og 2016, at flere samarbejder på tværs af de videregående uddannelser 252 

var værdifulde i forhold til at problematisere besparelser på uddannelse og studerendes levevilkår. Disse 253 

samarbejder har manifesteret sig i Uddannelsesalliancen og samarbejdet i den samlede Elev- og 254 

Studenterbevægelse (ESB) i Aarhus. Forretningsudvalget skal derfor sikre, at det består og udvikles både 255 

nationalt og i Aarhusområdet. 256 

Derfor skal Forretningsudvalget sikre: 257 

• At arbejdet i Uddannelsesalliancen fortsættes. 258 
• At ESB-samarbejdet i Aarhusområdet fastholdes og udbygges. 259 

5: Bindende strategier for Forretningsudvalgets arbejde 260 

Følgende strategier binder Forretningsudvalgets arbejde: 261 

• Servicestrategien 262 
• Kommunikationsstrategien 263 
• Bestyrelsesstrategien 264 
• AUS-samarbejdsaftale265 
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