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Denne arbejdsplan har til formål at skitsere hvad Forretningsudvalget skal 
beskæftige sig med i Rådsåret 2018. Teksten er ikke udtømmende, men vil 
benævne Studenterrådets vigtigste prioriteter. Arbejdsplanen er opdelt i tre 
sektioner: politiske prioriteter, organisatoriske prioriteter og eksterne sam-
arbejder. Desuden findes slutteligt en oversigt over strategier, der binder 
Forretningsudvalgets arbejde.
Mange uforudsete sager forventes dog at dukke op i løbet af året, og i dette 
tilfælde vil Forretningsudvalget til alle tider forpligte sig til at handle i tråd 
med beslutninger truffet af Fællesrådet, vedtagne politikker, holdninger ud-
trykt af de politiske udvalg eller Studenterrådets ånd.

ARBEJDSPLAN FOR 
RÅDSÅRET 2018
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AU-interne prioriteter
Internationalt studerende
Internationale studerende udgør en betragtelig andel af de studerende på AU. På universitetet står interna-
tionale studerende dog ofte uden en stemme – også i Studenterrådet. Dette er problematisk i forhold til at 
sikre internationale studerende gode vilkår og udvikle AU som et attraktivt og stærkt internationalt universi-
tet. Forretningsudvalget skal i 2018 fortsætte arbejdet med at skabe en international gruppe, der skal være 
forum for internationale studerende på AU, som skal have til formål at forstå og sætte fokus på internationale 
studerendes vilkår. Derfor skal Forretningsudvalget også repræsenterer Studenterrådet til relevante studie-
messer, hvor internationale studerende deltager i forhold til at rekruttere til gruppen og øge kendskabsgra-
den til Studenterrådet.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
• Nedsættelsen af en gruppe, der kan arbejde aktivt med at forbedre internationale studerendes vilkår.

Opgradering af retshjælpen
Studerendes retssikkerhed er emne, der hvert år blive emne for bred diskussion på AU gennem tvivlsomme 
afgørelser i administrationen eller eksamensfadæser begået af universitetet. Hver dag træffes der dog afgø-
relser i sager - store som små - der vedrører studerende, men at studerende kan vide sig sikre på de rigtige 
afgørelser og processer er ikke altid givet. I Rådsåret 2018 skal Studenterrådet derfor færdiggøre sin aftale 
med universitetet om at etablere en formaliseret kobling mellem vores retshjælp og universitetets jurister, 
der muliggør at tilbyde gratis rådgivning til studerende i sager mellem dem og AU. Derudover skal Studenter-
rådet bruge denne lejlighed til at gøre flere studerende bekendte med retshjælpens tilbud.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At Studenterrådets retshjælp udbygges til bedre at kunne hjælpe studerende, der har retslige problemstil-

linger, der vedrører deres virke på universitetet.

Stressundersøgelse
Med vores nytænkende undersøgelse af studiemiljøet i 1999, var Studenterrådet den primære årsag til, at 
undersøgelser af studerendes trivsel blev obligatorisk på landets universiteter. Et stigende problem, der er 
fremtrædende i netop studiemiljøundersøgelser, er stress og mistrivsel blandt studerende. Flere interes-
senter har forsøgt at undersøge problemet - dog ikke institutionerne selv - men resultaterne er ofte meget 
forskellige. Med enorme omkostninger for den enkelte og samfundet er stress dog en vigtig problemstilling, 
der fortjener seriøs opmærksomhed, og centrale mekanismer afdækkes. En sådan undersøgelse vil dog kræ-
ve et omfangsrigt arbejde, og derfor skal Studenterrådet i 2018 undersøge mulighederne samt potentialet i 
at undersøge problemer med stress og trivsel. Et sådant forberedende arbejde vil indebære en kortlæggelse 
af arbejdsbehovet, afsøgning af mulig fundraising og samarbejde med et eller flere de pædagogiske centre, 
samt nedsættelse af en eventuel arbejdsgruppe.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At mulighederne for at lave en stress- og trivselsundersøgelse blandt studerende på AU undersøges og om 

muligt forberedes.

Studenteransatte
Studenteransattes vilkår er i en brydningstid. De studenteransattes overenskomst er mange steder under 
pres på aarhus universitet, bl.a. af at universitetet og moderniseringsstyrelsen forsøger at udvande hvad det 

vil sige at være studenteransat, for på den måde at kunne flytte studenteransatte fra en SUL (Studenter-
ansattes Landsforbund) overenskomst til lavere lønnet HK overenskomst. For at forsøge at imødegå dette, 
vil Studenterrådet det kommende år facilitere afholdelsen af et stormøde for studenteransatte samt højne 
vores engagement i SUL, hvor vi bl.a. har en bestyrelsespost. Studenterrådet vil desuden arbejde for at SUL 
skal styrkes udenfor København.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At Studenterrådet har et øget fokus på studenteransattes vilkår samt at Studenterrådet fortsat deltager 

aktivt i SUL og arbejder for at styrke SUL udenfor København.

Dannelse
Med minister Søren Pind som bannerfører er dannelse igen blevet et emne i uddannelsesdebatten. I 2018 
bliver vigtige spørgsmål at adresse, hvordan dannelse er relevant på vores universiteter og på hvilken måde 
det bør indgå i vores uddannelser. Med et eventuelt udgangspunkt i en politik-udviklende proces, skal Stu-
denterrådet deltage aktivt i debatten om dannelse, både internt og eksternt.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  En politik-udviklende process på dannelses område
•  At Studenterrådet aktivt spiller ind med de studerendes perspektiv i debatten om dannelse, både internt 

og eksternt.

Educational IT
Som led i en overordnet digitaliseringsstrategi, har bestyrelsen vedtaget satsningen Educational IT, der skal 
medføre store ændringer af undervisningen og give en retning for brugen af blended learning på AU. Den 
proces kan få enorm betydning for kvaliteten af undervisningen, og derfor skal Studenterrådet aktivt arbejde 
med den bedst mulige implementering af strategien samt kæmpe for at fagrådene får en central rolle i im-
plementeringen af Educational IT på lokalt niveau.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At Educational IT udformes hensigtsmæssigt i forhold til studenterinteresser
•  At berørte fagråd sikres høring og indflydelse i udførelsen af strategien

Campus 2.0
Aarhus Universitet ikke alene former men bliver også formet af de fysiske rammer, hvor studerende, forskere 
og andre ansatte hver dag mødes. Med Aarhus Universitets Forskningsfonds erhvervelse af kommunehospi-
talet, er der derfor opstået en enestående mulighed for at forme fremtidens studiemiljø - fremtidens AU. Det 
arbejde spænder fra de store strategiske visioner for hvordan AU bør tegne sig som uddannelsesinstitution 
til de helt praktiske, der indebærer hvordan det enkelte studiemiljø. Studenterrådet skal arbejde for, at AU 
bruger denne mulighed til at udvikle universitetet i en positiv retning gennem gode, brugerinddragende pro-
cesser.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At Campus 2.0 udformes så det skaber rammerne for et studiemiljø af høj kvalitet
•  At lokale fagråd sikres medbestemmelse i indrettelsen af de lokale miljøer
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AU-eksterne prioriteter
Midlertidige boliger
I Rådsåret 2018 vil Studenterrådet have fokus på midlertidige boliger. Hidtil har kommunalbestyrelsen haft 
mulighed for at give tilladelse til at opføre midlertidige boliger i tre år, hvorefter tilladelsen kunne fornys. Med 
lovændringen der er kommet på området kan kommuner, der har valgt at blive såkaldte “frikommuner”, give 
dispensation fra eksisterende lokalplaner i op til ti år, hvis der er tale om, at der skal opføres midlertidige 
studieboliger. Aarhus er den eneste af de store universitetsbyer der har valgt og blive en “frikommune”. 
Studenterrådet vil arbejdet for at de studerendes perspektiv høres omkring i forbindelse med opførelsen af 
midlertidige boliger, både i vores pressearbejde, i vores kontakt med kommunen og som høringspart i rele-
vante sager, samt ved at arrangere et stormøde i foråret. 

Derfor skal Studenterrådet sikre:
•  At Studenterrådet det kommende år sætter fokus på midlertidige studieboliger samt afholder et stormøde 

om denne boligform samt forsøger at påvirke udviklingen for midlertidige studieboliger.

SU 
Det står stadig i regeringsgrundlaget, at Regeringen ønsker at skære i de studerendes SU. Det er givet i sta-
tutten, at studenterrådet skal arbejde for de studerendes økonomiske rettigheder. SU har en enorm betyd-
ning både for den fri og lige adgang til uddannelse, og at de studerende har en økonomisk stabilitet under 
studierne, der giver ro til at studerende. Der vil i Rådsåret 2018 arbejdes hen på et politikpapir eller politik 
beslutning på området, som klargører Studenterrådets holdning til området, så Studenterrådet har et mere 
specifikt mandat, når vi aktivt går ind i debatten om SU, til kamp for de studerendes økonomiske rettigheder. 

Derfor skal Forretningsudvalget i samarbejde med relevante udvalg sikre:
•  At der udarbejdes et politikpapir eller en politikbeslutning på SU området. 
•  At studenterrådet aktivt spiller ind med de studerendes perspektiv i debatten om SU. 

Organisatoriske prioriteter
Dokumentation af aktiviteter
Studenterrådet har i 2018 en ambition om at blive bedre til at fortælle om hvad vi laver. Dette gælder også at 
dokumentere aktiviteter, hvor der er vores ambition at institutionalisere processen på en meningsfuld måde, 
for at sikre DSF’s adgang til DUF-midler, der udgør kernen i DSF’s økonomi. Derudover vil bedre dokumenta-
tion afhjælpe sikre bedre vidensdeling på tværs af Rådsår.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  Bedre dokumentation af Studenterrådets aktiviteter

Delfinen
“Delfinen er gået i nettet,” skrev AU’s avis Omnibus i foråret, da vi relancerede Delfinen online. Men såfremt 
artiklens overskrift ikke skal være en kæk forudsigelse af en nært forestående død, bliver et vigtigt og nød-
vendigt arbejde at genskabe redaktionel aktivitet og en fast læserskare til vores magasin. Dette indebærer 
fortsatte investeringer i markedsføringen af magasinet og sikringen af de nødvendige organisatoriske ram-
mer. Derudover vil Forretningsudvalget samt bestyrelsesrepræsentanterne jævnligt levere studenterpolitiske 
debatindlæg.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At Delfinen igen opnår en aktiv redaktion med regelmæssige udgivelser.
•  At Forretningsudvalget og repræsentanterne i AU’s bestyrelse bidrager aktivt med studenterpolitiske deba-

tindlæg.
•  At Delfinen læses bredt blandt studerende på AU.

Kursussektoren
Endog det fremstår en smule tragisk, finder utrolig megen læring sted langt væk fra studiets pensum og 
øvelsesopgaver: De rigtige studieteknikker, der kan være nødvendige, skal indlæres; vi lærer nye sprog, som 
åbner nye dimensioner af verden; eller vi udfordre os selv gennem oplæg og diskussioner, der danner os som 
borgere og kaster et nyt lys, hvorfra vores faglighed bliver aktuel. Det forgangne Rådsår er vores kursussektor 
blevet koldstartet, og der er blevet eksperimenteret med forskellige typer af kurser. Udbuddet af kurser til 
studerende er dog på flere felter allerede overvældende; i foråret 2018 skal Studenterrådet derfor afklare 
hvilke kurser, der optimalt kan afholdes fast, samt mulighederne for at afholde forskellige opkvalificerende 
oplæg i bredere samfundsrelevante emner.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At udbuddet af eksternt rettede kurser vurderes og udvikles.
•  At Studenterrådet opbygger en portefølje af faste kurser.
•  At muligheden for oplæg om bredere samfundsrelevante emner afsøges.

Studenterrådet internt
Fagrådene er en uundværlig del af de lokale miljøer, hvor de er garant for, medinddragelse af studerende i 
universitetets beslutninger. Studenterrådet repræsenterer ikke blot fagrådene som en fælles enhed, men i 
mange tilfælde er Studenterrådet også̊ et centralt bindeled mellem fagområder og mødested for mange 
aktive. Derfor skal Studenterrådet arbejde med at sikre faglig og økonomisk støtte (gennem aktivitetspuljen) 
til fagråd samt koordination i mellem dem med et formål om at fremme deres arbejde, men også opretholde 
den tætte forbindelse mellem Studenterrådet og fagrådene.
Vidensdeling og kommunikation mellem fagråd og Studenterrådets daglige ledelse er en vigtig brik i at sikre 
en velfungerende organisation, der hele tiden lærer at videregiver erfaringer og er orienteret om hvad der 
sker. Derfor skal Forretningsudvalget, for at fremme koordinationen mellem fagrådene samt for at orien-
tere dem om aktiviteter på universitetsniveau, tildele hvert fagråd en kontaktperson, der så vidt muligt skal 
deltage i mindst et fagrådsmøde pr. semester. I tillæg til besøgene hos fagrådene skal Forretningsudvalget 
viderebygge Facebook-gruppen Fagråd på AU. Her skal Forretningsudvalget orientere om sit arbejde i et kort 
nyhedsbrev, der udsendes i ugerne mellem Fællesrådsmøderne, gøre fagrådene bekendte med arrange-
menter og opkvalificerende oplæg, besvare spørgsmål og hjælpe med forespørgsler fra fagrådene, og skabe 
et tættere sammenhold på tværs af organisationen.
At have stærke og velfungerende fagråd vil altid være i Studenterrådet største interesse. Derfor skal Forret-
ningsudvalget hvert år afholde en hyttetur for aktive i fagrådene og Studenterrådet, hvor det primære formål 
er opkvalificering inden for det studenterpolitiske område, men også i rekrutteringsøjemed. Derudover skal 
Forretningsudvalget afsøge muligheden for at afholde kortere opkvalificerende oplæg for fagrådene ved be-
søg på fagrådsmøder. På områder, hvor der fortsat ikke eksisterer fagråd, skal Forretningsudvalget afsøge 
muligheden for at bistå i oprettelsen af et fagråd med tilknytning til Studenterrådet. Forretningsudvalget vil 
næste år lave en strategi for fagrådsarbejdet, hvor man vil arbejde på at få et eller flere udvalgte fagråd med 
i fællesrådet og få flere aktive til fællesrådsmøderne.
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Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At fagrådene møder og kender deres kontaktperson i Forretningsudvalget. At der afholdes en hyttetur for 

aktive i fagrådene og i Studenterrådet.
•  At der udarbejdes et inspirationskatalog til fagrådene. At fagrådene tilbydes korte opkvalificerende arran-

gementer.
•  At Facebookgruppen ”Fagråd på AU” viderebygges med henblik på at skabe bedre mulighed for kommuni-

kation og samarbejde i Studenterrådet.

Social indsats  
Arbejdet i Studenterrådet og fagrådenes arbejde er et bærende element i Studenterrådets arbejde og er ba-
seret på timevis af dedikeret frivilligt arbejde. Derfor er det af største vigtighed, at frivillige i forbindelse med 
deres arbejde hos både fagråd og Studenterrådet trives i deres studenterpolitiske arbejde og det kræver 
en løbende mobilisering og fastholdelse af frivillige for at kunne opretholde det samme niveau af kræfter i 
Studenterrådet. For at sikre dette løbende arbejde, skal Forretningsudvalget i det kommende år udarbejde 
en handleplan for rekruttering og fastholdelse. Indholdet af denne skal tage udgangspunkt i Studenterrådets 
eksisterende aktiviteter, men disse skal tænkes ind i en større sammenhæng, hvor aktiviteterne udover at 
fungere som opkvalificerende aktiviteter og aktivistspleje, skal bruges til aktivt at fastholde nuværende frivilli-
ge og mobilisere potentielle frivillige.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At aktive i Studenterrådet og fagrådene tilbydes at deltage i DSF’s sommerlejr.
•  At der afholdes løbende sociale arrangementer såsom sammenskudsmorgenmad, fredagsbarsrundture og 

andet.
•  At Fællesrådsmøder i Studenterrådet også̊ er et hyggeligt og socialt træffepunkt.
•  At der udarbejdes en handleplan for fastholdelse og mobilisering af frivillige.

Universitetsvalget
Studenterrådet og fagrådene havde et godt valg i 2017. Vi vandt de to pladser i bestyrelsen og størstedelen 
af pladserne til Akademisk Råd og Studienævnet. På baggrund af resultatet i 2016 var der en større evalue-
ring af valget, som førte til en ændring af opstillingsformen for 2017. Dette var der forskellige erfaringer med. 
Derfor skal Forretningsudvalget i 2018 afholde en evaluering, som skal være med i den endelige vurdering til 
opstillingsformen til valget.
Målsætningen er fortsat, at Studenterrådet skal arbejde for, at fagrådene vinder flest mulige pladser i Stu-
dienævn og Akademisk Råd, samt at bibeholde begge pladser i Universitetsbestyrelsen. Derudover skal der 
arbejdes for, at Studenterrådets andel af stemmeprocenten øges. Forretningsudvalget skal yde central ko-
ordinering, samt støtte og give de bedste forudsætninger for at fagrådene kan afholde valg. Vi skal bruge lej-
ligheden til aktivt at fortælle vores medstuderende om det arbejde, som fagrådene og Studenterrådet laver.
I 2017 brugte Studenterrådet sit mandat i valgudvalget (udvalget hvorfra Universitetsvalget tilrettelæggel-
ses og afholdes) til at bibeholde AU’s kommunikation udadtil om valget og udarbejde et dokument om god 
valgskik. Arbejdet i valgudvalget skal fortsætte i 2018, hvor der fortsat vil være fokus på samarbejde med AU 
kommunikation, herunder hvordan puljen på 12000 kr. skal bruges, og håndhævelse af valgskikspapiret. Der-
udover skal Studenterrådets repræsentanter sikre informationen til de tekniske chefer og den almindelige 
drift forbedres.

Derfor skal forretningsudvalget sikre:
•  At der gennemføres en evaluering af Studenterrådets opstillinger forud for universitetsvalget.
•  At fagrådene ydes hjælp i forbindelse med opstillingen til og afholdelse af valget.
•  At valgudvalget fortsat vil sætte fokus på at forbedre studerendes kendskab til valget.

•  At fagrådene og Studenterrådet får brugt valget som en platform til at promovere det daglige arbejde.
•  At Studenterrådet og fagrådene igen opnår gode valgresultater. 

Koordinering mellem formelle organer
Aktive fra Studenterrådet og fagrådene repræsenterer studerende i mange forskellige organer på Aarhus 
Universitet. For at sikre mest mulige indflydelse og gavn af disse poster, skal Forretningsudvalget sikre ko-
ordination og kommunikation mellem disse repræsentanter samt i nogle tilfælde hjælpe med at udføre 
forberedende arbejde. Særligt for repræsentanterne i bestyrelsen skal Forretningsudvalget forme en bag-
grundsgruppe, som skal sikre repræsentanterne optimal viden. Et lignende tilbud skal gives repræsentanter i 
Akademisk Råd. For studerende i studienævn skal Forretningsudvalget afholde studienævnscaféer, der tager 
udgangspunkt i et nyhedsbrev der opsummerer de vigtigste diskussioner i universitetets studienævn. Som 
led i Studenterrådets kontrakt med universitetet skal Forretningsudvalget afholde et seminar for valgte stu-
derende i studienævn og Akademisk Råd ved universitetsvalget 2017.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At det generelt set vides, hvilke studenterrepræsentanter der er i hvilke organer.
•  At repræsentanter kan få hjælp og sparring.
•  At der er en baggrundsgruppe for bestyrelsesrepræsentanterne.
•  At der eksisterer et forum for sparring mellem medlemmer af de Akademiske Råd.
•  At der afholdes studienævnscaféer for studerende i studienævn.
•  At der afholdes et årligt introduktionsseminar for studenterrepræsentanter i Akademisk Råd og studienæv-

nene.

Kampagnearbejde
At kunne reagere hurtigt og effektivt, når kampene skal slås på den studenterpolitiske front, og det kræver 
ofte et solidt arbejde før konkrete politiske udmeldinger eller tiltag. Derfor skal Studenterrådets kommuni-
kationslinjer gøres skarpere. Der skal sikres et bedre og mere effektivt samarbejde mellem Studenterrådets 
kampagne udvalg KAMPUS  og politiske udvalg, AUPUS og LUPUS. Dette vil sikre, man i KAMPUS kan forbe-
rede og klargøre  kampagner, happenings og andre gimmicks, der hurtigt kan sættes i værk når “politikken 
rammer”. Ved et tæt samarbejde med de politiske udvalg vil, der sikres, at al ekstern kommunikation direkte 
afspejler hvad fagrådene/Studenterrådet mener politisk. Et tættere samarbejde og koordination mellem Stu-
denterrådets tre udvalg vil styrke hele Studenterrådet. 

Derfor skal Forretningsudvalget i samarbejde med relevante udvalg sikre:
•  En konstant føling med, hvad der kan komme på den studenterpolitiske dagsorden ude i fremtiden. Dette 

gælder både internt på AU men også landspolitisk. 
•  At der bliver arbejdet og produceret politikpapir på emner der forventes at skulle arbejdes med det kom-

mende år, så der i Studenterrådet er enighed om, hvad der politisk menes. 
•  At forberede kampagnearbejde på forventede relevante punkter, så der eksisterer et solidt kampagnere-

pertoire klar til brug. 
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Eksternt samarbejde
Studenterrådets arbejde er defineret ved stort sammenhold og samarbejde på tværs af studerende, både 
internt på AU samt nationalt med andre Studenterråd. Det er et grundvilkår, der ikke alene understreger at vi 
studerende har mange fælles interesser, men også at vi kun sammen kan sikre vores indflydelse. I tider hvor 
friheden under studierne og økonomisk incitamentpiskeri er allestedsnærværende, er den indflydelse uund-
værlig. Derfor skal Studenterrådet fortsat spille en central rolle i studenterpolitik på nationalt plan gennem 
DSF. Forretningsudvalget skal sikre at Studenterrådet engagerer sig i og er repræsenteret ved DSF gennem 
særligt Landsforum, Levepolitisk udvalg og Uddannelsespolitisk udvalg. Derudover er vi gennem DSF en del 
af et stærk kampagne netværk i form af Elev- og Studenterbevægelsen (ESB), og når relevant for vores kam-
pagneaktiviteter, skal vi afsøge mulighederne for fælles kampagne med ESB.

Derfor skal Forretningsudvalget sikre:
•  At Studenterrådet er repræsenteret i særligt Landsforum, Levepolitisk udvalg samt Uddannelsespolitisk 

udvalg under DSF.
•  At Studenterrådet indgår i kampagnearbejde gennem ESB (f.eks. Uddannelsesalliancen) hvor hensigtsmæs-

sigt
•  At Studenterrådet er repræsenteret gennem tillidsposter i relevante fora og organisationer.

Bindende strategier for Forretningsudvalget
Følgende strategier binder derudover Forretningsudvalgets arbejde:
•  Bestyrelsesstrategi (vedtages årligt mellem FU og bestyrelsesrepræsentanterne)
•  Servicestrategien (Ny strategi forventes vedtaget i 2018)

Aftale vedrørende DSFI (Aftales mellem FU og AUS)
Som vedtaget af Fællesrådet d. 28. februar 2018.
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