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Indledning 

Året 2015 har været et begivenhedsrigt år for uddannelsessektoren i Danmark og 

dermed også på AU og i Studenterrådet. Året har været domineret af 

efterårskampagner mod nedskæringer, genforhandlinger af fremdriftsreformen og 

folketingsvalget, foruden Studenterrådets normale virksomhed. 

 

Landspolitisk har 2015 været præget først af løfter op til folketingsvalget og 

dernæst en ligeså stor reformivrighed hos den nye minister, som hos den tidligere. 

Navnlig genforhandlingerne af fremdriftsreformen kan nævnes, foruden store 

besparelser på uddannelsessektoren. Selv med mindre tiltag har 

uddannelsesministeriet også i højere grad blandet sig i universitets gøren og laden. 

Vi har forsøgt at slå fælles front med universitetet, hvilket langt hen af vejen er 

lykkedes. 

 

Internt på Aarhus Universitet har 2015 også været et hektisk år. Særligt har 

økonomien, grundet nedskæringer, kostet megen tid og energi for rektoratet. 

Begrænsningerne rammer ikke AU så hårdt i første omgang, men vil inden længe 

ramme AU’s økonomi rigtig hårdt. Dette medfører store udfordringer for 

universitetet, som må til at adresseres. 

 

I Studenterrådet har vi fokuseret meget på at opbygge alliancer og 

samarbejdspartnere og på at agere eksternt. Internt har Forretningsudvalget 

forsøgt at optimere arbejdsgange særligt med fokus på sekretariatet. Der har især 

været udfordringer på følgende områder: 

● Stor udskiftning på sekretariatet har medført, at der skulle bruges ekstra tid 

på at opbygge sekretariatet – men det har også givet en mulighed for at 

kunne ændre på opbygningen af sekretariatet. 

● Mange formelle opgaver er hængt op på formanden. Dette har skabt en stor 

belastning af formanden og resulteret i, at nogle opgaver desværre er blevet 

underprioriteret. 
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Alt dette, og mere til, har betydet, at Forretningsudvalget løbende har gjort sig 

overvejelser omkring Studenterrådets prioriteringer af ressourcer og efterfølgende 

korrigeret arbejdsplanen i forhold til dette. Alle målsætninger fra arbejdsplanen er 

derfor ikke opfyldt, men de gode takter er overført til arbejdsplanen 2016.    

 

God læselyst. 

 

På vegne af Forretningsudvalget, 

 

 
Sune Koch Rønnow 

Formand for Studenterrådet, 2015 
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Politik 

Bolig- og transportpolitik samt Aarhus Kommunalbestyrelse 

Rådsåret 2016 er det første år, hvor Studenterrådet ikke har lavet en 

boligkampagne i studiestarten. Dette blev besluttet, fordi man ville fokusere på 

fremdriftsreformsforhandlingerne, og fordi man ikke havde nogen god idé til at 

gentænke boligkampagnen. 

Dette betyder dog ikke, at Studenterrådet ikke har foretaget sig noget på 

boligfronten, men at vi i stedet for en kampagne har lagt energien i en lobby- og 

presseindsats. Jævnfør Studenterrådets politik på bolig- og transportområderne, 

skal disse to politikområder så vidt muligt sammentænkes, hvilket vi også har 

forsøgt, særligt i arbejdet med Aarhus Kommunalbestyrelse. 

I starten af året kom der glædelige nyheder, nemlig da den daværende SR-regering 

ændrede planloven, så kommunerne kunne kræve, at almene boliger og kollegier 

skulle bygges på private grunde. Fra sommeren 2015 begyndte kommunen at tage 

dette redskab i brug - eller i hvert fald muligheden for at tage redskabet i brug - på 

det gamle psykiatriske hospital i Risskov.  

I forbindelse med forhandlingerne omkring vækstpakken valgte den nuværende V-

regering dog at varsle en tilbagetrækning af planloven. Forhandlingerne skal gå i 

gang i starten af februar. Studenterrådet er blevet inviteret til ”Aarhus for alle”-

netværket, hvis formål er at få stoppet tilbagetrækning af planloven. I København 

har man valgt at lave to netværk, ét for elev- og studenterbevægelsen og ét for, 

hvad rådmanden betegnede: ”den socialdemokratiske familie”. Denne består af 

Socialdemokraterne København, Frit Forum og DSU København. Ved 

Studenterrådet er vi dog glade for at kunne være med i et bredt politisk netværk, 

hvor, foruden os og rådmanden, blandt andre også fagbevægelse, almene 

boligsektoren og Danske Seniorer deltager. Det bliver spændende at se, hvad dette 

netværk kan formå, og om det bliver muligt for os at beholde planlovsændringerne. 
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Foruden planlovsændringerne har Studenterrådets bolig- og transportår været fyldt 

af, at Aarhus Kommune skulle vedtage en ny Boligpolitik, og anden etape af 

letbanen skulle anlægges. Studenterrådets strategi har været, at for at kunne blive 

taget seriøst, bliver vi nødt til at komme ud over diskursen om, at studerende er 

forkælede og kun vil bo i Aarhus C. Derfor har Studenterrådet slået på, at de 

studerende ønsker at være en integreret del af byen og gerne vil bo med andre 

grupper. Særligt har vi slået på grupper som ældre, socialt udsatte og 

handicappede. Aarhus boligpolitik går ud på, at kommunen gerne vil have 25 % 

almene boliger og lidt flere kollegier end dem, som de lovede op til kommunalvalget 

2013. Selvom vi godt kunne ønske os endnu flere almene boliger og kollegier, har 

Forretningsudvalgets vurdering været, at det var vigtigere at forsvare 

boligpolitikken i sin udformning, da der er mange modstandere. Dette har vi gjort 

til flere høringer og en paneldebat. Vi har ligeledes forsøgt at få universitetet 

engageret mere i denne debat, da vi ser meget øje til øje på boligområdet. På 

transportområdet har vores største prioritet været at sikre, at letbanebyggeriet 

skrider frem, samt at kommunen sammentænker deres politik på 

transportområdet, særligt letbanebyggeriet, med deres cykelbystrategi.  

Ved rådsårets start besluttede Fællesrådet, at man skulle undersøge 

Studenterrådets mulighed for at bygge et kollegium. Det blev dog hurtigt tydeligt, 

at dette var et kæmpe arbejde. Sune Koch Rønnow har så småt undersøgt 

mulighederne herfor via Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Danske 

Studerendes og Elevers Kollegieråd (DSK). Én ting står dog klart: i en så turbulent 

uddannelsespolitisk tid, skal det ikke være Studenterrådets primære fokus at 

forpligte sig til en kampagne, der let kunne strække sig over mange år. Der er dog 

stadig flere perspektiver i idéerne om kollegiebyggerier, og LUPUS vil arbejde 

videre med dette projekt næste år. 

Ved KOT-dagen oplevede Studenterrådet igen at blive inviteret til diverse medier 

for at udtale sig om boligsituationen. I år var mange medier dog også interesserede 

i stress blandt universitetsstuderende. Vi valgte for det første at koble disse to 
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indgangsvinkler sammen og derudover påtale fremdriftsreformen som en kilde til 

stress (mere om det senere). 

Overordnet set mener Forretningsudvalget, at vi har ført en effektiv og fornuftig 

lobbystrategi med kommunen. Vi må dog også erkende, at der helt sikkert er mere 

at hente, og lobbyarbejdet har været meget bundet op på personlige relationer. 

Derfor har Forretningsudvalget så småt påbegyndt arbejdet med en byrådsstrategi, 

som vi vil give videre til det nye Forretningsudvalg i 2016. 

Møder med Rektoratet og Studenterpolitisk Forum 

Vi havde i alt otte møder af to forskellige typer med ledelsen: Vores egne seks 

møder med ledelsen og de to møder i Studenterpolitisk Forum (hvor Frit Forum og 

Konservative Studerende også deltog). Bertil og Sune deltog i alle møder, og til 

møderne i Studenterpolitisk Forum var der yderligere én med fra hhv. Fællesrådet 

og AUPUS.  

Den overordnede strategi i forhold til vores samarbejde med ledelsen var egentlig 

den samme, dvs. at tilegne så meget magt/ansvar som muligt ved at agere som 

aktiv og konstruktiv samarbejdspartner; men grundet formatet i Studenterpolitisk 

Forum blev strategien udmøntet forskelligt på de to typer af møder.  

 

Studenterpolitisk Forums møder består af et indledende punkt fra ledelsen, herefter 

har de tre studenterpolitiske foreninger hver en mulighed for at komme med et 

emne. Her indså vi hurtigt, at vi fandt ledelsens indledende punkt mest interessant, 

hvorved vi fik det kvalificeret til et fast punkt som rektors “state of the union”-tale 

med mulighed for at stille spørgsmål på forhånd. Derudover bestræbte vi os i 

samarbejde med Fællesrådet på, at vores eget punkt skulle være et grundigt oplæg 

om noget studenterpolitisk relevant og tidssvarende. Med emnerne “Forkortning af 

specialetider i forbindelse med Fremdriftsreformen” og “Talentforløb på AU” med 

tilhørende oplæg syntes vi, at dette lykkedes rigtig godt. Tonen til møderne har 

været god, og vi er blevet mere positive over for møderne, efterhånden som året er 

gået.  
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Til vores egne møder med ledelsen har dagsordenen i det store hele været op til os. 

Her har det også været lettere både for os og ledelsen at sige tingene åbent. Det er 

også her, vores samarbejde er kommet mest til udtryk. Vores oplevelse har 

generelt været, at ledelsen er meget lydhøre, og vi har også været tilfredse med 

ledelsens proaktive tilgang til samarbejdet med os, hvor de eksempelvis har tilbudt 

os at være medarrangører på “Uddannelsens Døgn”. Endvidere har vi været positivt 

overraskede over rektors ageren i pressen, fx i forbindelse med den nye regerings 

nedskæringer, som han kritiserede og derudover understregede, at AU ikke er en 

“kornfed” institution (Esben Lunde Larsens påstand i forbindelse med 

nedskæringerne) 

 

Slutteligt har vi forsøgt at fjerne barrierer mellem os og ledelsen ved at lave løsere 

aftaler med ledelsens sekretariat. Formålet er, at SR’s formandsskab i en eller 

anden grad kan blive nogen, som kommer og går på rektoratet. 

 

Folketingsvalgkamp 2015 

I forbindelse med Folketingsvalget den 18. juni 2015 afholdt Studenterrådet to 

paneldebatter. Den første, som blev holdt den 9. juni, stod vi selv for. Debatten 

bestod af 3 debatsegmenter: et uddannelsespolitisk, et segment vedrørende den 

offentlige sektor og et udenrigspolitisk segment. Til denne deltog: Nikolai Wammen 

(S), Michael Aastrup Jensen (V), Jens Salling (K), Jonas Dahl (SF), Jakob Rixen (LA) 

og Nikolaj Villumsen (EL). Villads Andersen fra Mandag Morgen var ordstyrer. Den 

anden debat var arrangeret i samarbejde med ESB Østjylland og blev afholdt den 

11. juni. Debatten var promoveret som en uddannelsespolitisk debat, hvor 

ungdomsuddannelser, MVU’erne og vi fik oplæg til debat. Til debatten deltog: Anne 

Hegelund (EL), Laila Lauridsen (SF), Jens Joel (S), Liv Holm Andersen (RV), Jakob 

Rixen (LA), Jakob Ellemann-Jensen (V), Samina Shah (K), Jesper Nørgaard Kjær 

(ALT) og Isabella A. Laursen (KD). Rune Stubager, Professor i Statskundskab, var 

ordstyrer. 

Begge debatter forløb godt og der var, dog særligt til den første, mange deltagere. 
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Det var dog Forretningsudvalgets vurdering, at der var for mange paneldeltagere, 

især til den sidste af debatterne. 

Valg til styrende organer 

Universitetsvalget forløb i 2015 fra den 23. -26. november, og Studenterrådet er 

overordnet tilfreds med resultatet. Stemmeprocenten på 18,52 procent er en 

fastholdelse af niveauet fra sidste år og niveauet i 2013, hvor vi oplevede et 

ekstraordinært stort studenterpolitisk fokus som følge af fremdriftsreformen. 

Til universitetsbestyrelsen er Sarah Yde Junge genvalgt og Lieve Vermeulen valgt 

ind med 80 procent af de gyldige stemmer. Valget oplevede dog en meget stor 

andel af blanke stemmer, hvilket formentligt skyldes den dårlige udformning af det 

elektroniske valgsystem.  

Til Akademisk Råd og studienævn oplevede Studenterrådet og fagråd desværre at 

’tabe’ pladser til Konservative Studerende og Frit Forum i forhold til tidligere år. 

Således fik Konservative Studerende en plads i Akademisk Råd på BSS, og Frit 

Forum fik en plads i studienævnet på Institut for Kultur og Samfund. Det er dog 

fortsat fagrådene, som sidder tungt på langt størstedelen af pladserne i de 

akademiske råd og studienævnene. 

Som et særligt nyt tiltag lagde Studenterrådet videoer på Facebook med ’kendte’ 

AU alumner (Bertel Haarder, Jens Joel og Morten Østergaard), som opfordrede til at 

stemme til valget. Videoerne gav en stor eksponering (særligt Haarder) og blev 

generelt godt modtaget.  

Igen i år må man fremhæve fagrådene og de aktives indsats i valgugen som 

særdeles formidabel. Det er klart deres store arbejdsindsats, som medførte det 

gode resultat på trods af en øget konkurrence.  

 

Feedback kampagne 

I foråret 2015 besluttede LUPUS, at Studenterrådet skulle føre en kampagne om 

feedback på hele universitetet. Emnet kom op i kølvandet på, at flere andre 

studenterråd rundt omkring i landet, bl.a. RUC, havde kørt lignende kampagner 

med stor succes i efteråret 2014. Formålet med kampagnen var at afdække hvilke 
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feedbackpraksis, der bliver brugt rundt omkring på universitet, og om de 

studerende føler sig tilfredsstillet med mængden samt med den praksis for 

feedback, der anvendes. Kampagnen gik derfor særligt ud på at komme ud og tale 

med studerende omkring feedback, og derfor havde vi kantinerundture på 

Katrinebjerg, Samfundsfaglig, Nobelparken, Matematisk og i Medicinerhuset. Her 

stod vi i en bod med gratis kaffe og snacks og inviterede studerende til en snak om, 

hvordan feedback fungerede på deres fag. Yderligere havde vi et 

feedbackbarometer med, hvor man med en rød bold i en plastikcylinder kunne 

fortælle Studenterrådet, hvorvidt man fik nok feedback eller ej. I løbet af 

kantinerundturene, især med hjælp fra feedbackbarometeret, blev det hurtigt 

tydeligt, at de studerende ikke føler sig tilfredsstillet af den mængde feedback, der 

bliver tilbudt dem, og især manglede muligheden for feedback fra en forsker. Derfor 

kulminerede kampagnen onsdag d. 6. maj med en happening for mere og bedre 

feedback på Aarhus Universitet. Ca. 40 studerende stillede sig i kø i Solgården med 

budskabet om at få mere og bedre feedback på universitetet.     

 

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 

Studenterrådet har i rådsåret 2015 lagt et stort stykke arbejde i DSF. DSF har i 

2015 haft mange af de samme fokusområder, som vi har. Men først og fremmest 

har DSF arbejdet med en eventuel taxameterreform, folketingsvalget, 

genforhandling af fremdriftsreformen og Uddannelsesalliancen. 

Både fra DSF’s og Studenterrådets side har man forsøgt at skabe 

sammenhængskraft i såvel presse- som kampagnearbejde. Dette har været til  

fælles bedste og styrket studenterbevægelsen. Det har ligeledes gjort det muligt for 

Studenterrådet at være toneangivende i DSF. 

Organisatorisk har DSF skullet finde sig på plads efter de organisatoriske 

ændringer, som blev besluttet på politikkonferencen i november 2014. Ændringerne 

medførte en mere strømlinet beslutningsproces, en formalisering af magtstrukturen 

og flere stående udvalg. Studenterrådet har deltaget aktivt i alle udvalg. 
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I Landsforum (LF) har Sune Koch Rønnow været MO-repræsentant (Repræsentant 

for Medlemsorganisationen) for Studenterrådet. Året har i høj grad handlet om at 

skulle implementere strukturændringerne. 

Mads Kristian Warming og Mads Hareskov Jørgensen har været valgt til 

Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU), og Leon Rix Iversen og Bertil Moesgaard 

Andersen har været valgt til Levepolitisk Udvalg (LU). Året har været præget af, at 

både DSF og Studenterrådet skulle finde ud af formatet, og vi må desværre 

erkende, at vores deltagelse til tider ikke har været helt tilfredsstillende. Ligeledes 

har Organisatorisk Udvalg (OU), hvor Sune Koch Rønnow har siddet, været præget 

af at skulle finde udvalgets rolle, og at opfølgningsgruppen -  en gruppe der 

kiggede på landsforums rolle og udformning - løb sideløbende. Organisatorisk set 

skulle mange ting falde på plads, og det har været en tid til at konsolidere. Dog 

blev det på Politikkonferencen besluttet at ændre stemmefordelingen internt i 

landsforum, således at MO repræsentanterne fik to stemmer hver, og de PK valgte 

beholdt hver deres ene stemme – dette var et kompromis, som Studenterrådet 

havde foreslået og været en central spiller i at få vedtaget. Dette vil forhåbentlig 

fordre en tid, hvor DSF’s organisering skal kigges efter i sømmene endnu engang. 

En stor diskussion, som dog skal tages næste år, er mandatfordelingen mellem 

medlemsorganisationer.  

Overordnet set mener Forretningsudvalget, at det har været et godt år i DSF. 

Politikkonferencer (PK) 

Igen i år deltog Studenterrådet aktivt i DSF’s årlige politikkonferencer. Forårets 

politikkonference blev afholdt i maj på Syddansk Universitet, hvor vi havde en 

mindre delegation med end normalt grundet det lidt uhensigtsmæssige tidspunkt på 

året.  

Her fik vi man vedtaget tre politikpapirer om praktik, dimittendledighed og 

studiejob. Det blev overordnet set til tre gode papirer, som vi er tilfredse med.  

Efterårets politikkonference på Københavns Universitet var domineret af en stor 

SRAU-delegation, der fik sat sit præg på dagsordenen. På denne politikkonference 

vedtog vi et enkelt politikpapir om forskningspolitik. Vi er tilfredse med papiret, der 
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fik et stærkt SRAU-præg med et afsluttende afsnit om forskningsetik – det er vi 

naturligvis rigtig glade for.  

Vi fik også valgt nyt Forretningsudvalg og Landsforum på denne politikkonference. 

Her blev Andreas Birch Olsen valgt til Næstformand og Uddannelsespolitisk Ordfører 

i DSF, og Bertil Moesgaard Andersen blev valgt til menigt medlem af 

Forretningsudvalget i DSF. Derudover blev Sune Koch Rønnow valgt som menigt 

medlem til af Landsforum. Vi er rigtig glade for og stolte af at sende dygtige folk til 

DSF, der skal være med til at sætte dagsordenen i den nationale debat.    

 

Folkeafstemning om retsforbehold 

I december 2016 var der folkeafstemning om afskaffelsen af EU-Retsforbeholdet. 

Studenterrådet arrangerede i den sammenhæng en debat i Stakladen i samarbejde 

med Europabevægelsen med deltagelse af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og 

De Radikale. Deltagerantallet var ca. 40, primært studerende. Arbejdsindsatsen var 

ikke overvældende, men skal ses i lyset af den sideløbende nedskæringskampagne. 

 

Fremdriftsreformskampagne 

Da forliget omkring fremdriftsreformen blev åbnet lige inden starten af 

efterårssemestret, besluttede LUPUS, at Studenterrådets efterårskampagne skulle 

omhandle fremdriftsreformen. Formålet med kampagnen blev at indsamle historier 

og oplevelser fra de studerende rundt på universitetet om deres møde med 

fremdriftsreformen, for til sidst at kunne bruge materialet som argumenter for en 

komplet tilbagerulning af fremdriftsreformen.   

 

For at få indsamlet så meget materiale som muligt hurtigst muligt, måtte vi være til 

stede på flere platforme; fysisk stod vi ude i kantinerne og delte gratis kaffe ud, 

mens vi talte med studerende om deres oplevelser med fremdriftsreformen. Online 

havde vi et spørgeskema liggende, som alle studerende kunne udfylde med deres 

historier og oplevelser med fremdriftsreformen (enten anonymt eller med navn). 

Mediemæssigt var vi i pressen flere gange i løbet af kampagnen. Som delelementer 

i vores kantinerundture havde vi medbragt en makulator samt printede udgaver af 
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fremdriftsreformen, og folk fik muligheden for at makulere fremdriftsreformen; 

dette var der stor interesse for. Yderligere havde vi breve med til 

Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, som studerende kunne udfylde eller 

skrive fra bunden med oplevelser eller holdninger omkring fremdriftsreformen. Det 

makulerede materiale endte vi med at bruge i en afsluttende happening på vores 

fagrådshyttetur: vi havde alt det makulerede papir med og tog billeder under 

parolen: ”Jeg har makuleret fremdriftsreformen, vil du ikke gøre det samme, 

Esben?”. Efter kampagnens afslutning samlede vi de ca. 100 breve fra studerende 

til Esben Lunde Larsen sammen og startede en viral kampagneindsats. I løbet af et 

par uger sendte vi alle brevene afsted gruppevis, små grupper først, som så blev 

større og større, og hver gang der blev sendt en gruppe breve afsted, fulgte der en 

Facebookvideo indeholdende vores kernebudskaber og holdninger til 

fremdriftsreformen forklaret af studerende selv. 

 

Uddannelsesalliancen 

Da der blev annonceret historisk store milliardnedskæringer på 

uddannelsesområdet i efteråret, begyndte der at komme modstand fra elev- og 

studenterbevægelsen og fagforeninger. Først opstod Uddannelsesalliancen 

København med den østlige del af elev-og studenterbevægelsen, og sidenhen 

opstod også Uddannelsesalliancen Jylland med DGS Nordjylland/Østjylland og 

Studenterrådet som primus motor. Samarbejdet i Uddannelsesalliancen Jylland 

havde base i Studenterrådets lokaler, hvor der blev åbnet et kampagnekontor med 

faste åbningstider hver eneste dag. Kampagnekontoret blev kørt af to ansatte og 

var åbent for folk fra hele elev- og studenterbevægelsen i løbet af det meste af 

oktober måned.   

I Uddannelsesalliancen Jylland besluttede man at afholde en demonstration på 

samme sted og tidspunkt som i København, hvilket var d. 29.10 kl. 16.00 på 

Rådhuspladsen. Planlægningen og den praktiske udførsel af demonstrationen blev 

primært varetaget og koordineret af de to kampagneansatte, hvorimod mobilisering 

og politisk opreklamering lå ude hos de forskellige organisationer.  
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I LUPUS besluttede man at køre en kampagne mod nedskæringer sideløbende med 

Uddannelsesalliancen, både for at opreklamere demonstrationen, men også for at 

informere de studerende om de massive nedskæringer. Kampagnen bestod primært 

af kantinerundture med materiale omkring Uddannelsesalliancen og de massive 

nedskæringer, samt information om, hvad nedskæringerne konkret vil komme til at 

betyde på Aarhus Universitet. Yderligere som promovering havde vi fredagen inden 

demonstrationen en fredagsbarrundtur, hvor vi gjorde opmærksom på emnet ved 

at medbringe uddannelseskvalitets-klodsmajorspillet, som studerende i 

fredagsbarerne kunne dyste mod hinanden i.  

Selve demonstrationen endte med at blive større og mere vellykket, end de fleste 

havde turdet håbe på. Der deltog ca. 10.000 mennesker. Busser kørte ind med 

flere tusind gymnasieelever, og Studenterrådets formand Sune Koch Rønnow holdt 

en blændende tale. Det hele forløb alt i alt, som planlagt takket være en eminent 

indsat af alle de involverede. Tak for det   
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Organisatorisk 

Fællesrådet 

Fællesrådet har afholdt seks møder i løbet af året. De har som altid budt på livlig 

debat og aktiv deltagelse fra fagrådene. Vi har i år arbejdet særligt meget med at 

nedbryde barrierer i forhold til at deltage i møderne. Dette har resulteret i, at vi har 

haft deltagelse fra nye studier, fx odontologi og agrobiologi. Som en del af et 

tættere samarbejde med Studentersamfundet fra Aalborg Universitet, har de også 

deltaget i nogle af møderne. Derudover forsøgte vi i år at have et udvalg af 

workshops på møderne, hvilket har fået overvejende positiv tilbagemelding, omend 

der ofte har været tidspres. 

 

Forretningsudvalget 

På det konstituerende fællesrådsmøde d. 25. februar valgte Fællesrådet syv 

forretningsudvalgsmedlemmer. Sune Koch Rønnow blev valgt til formand, og Bertil 

Moesgaard blev valgt til næstformand. Derudover blev Sana Mahin Doost, Mads 

Hareskov Jørgensen, Kasper Langgaard, Kirstine Josephine Wambui Mundia 

Mandrup Pedersen og Mads Kristian Warming valgt som menige medlemmer. Alle 

valgte har siddet i Forretningsudvalget i hele perioden. 

Forretningsudvalget har med undtagelse af sommer- og juleferie afholdt ugentlige 

møder af typisk to timers varighed. Arbejdet i Forretningsudvalget har været 

karakteriseret af en stor grad af samarbejde og initiativrighed. I løbet af året har 

Forretningsudvalget forsøgt at eksperimentere med at invitere gæster og være 

mere udviklende på møderne. Selvom det har været produktivt, er der endnu ikke 

kommet et fast format. 

Den store arbejdsbyrde taget i betragtning er arbejdet udført gnidningsfrit og har 

bidraget positivt til Studenterrådets omdømme. 
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Det har været ambitionen, at flere arbejdsopgaver, repræsentationer og lignende 

skulle være uden for Forretningsudvalget. I det store hele har dette fungeret godt 

og givet Forretningsudvalget tiden og muligheden for at kunne styrke de enkelte 

områder, hvor der var behov for en ekstra indsats. Der er dog stadig en del at 

hente på dette område. Derimod er det lykkedes os at sikre et sekretariat, som kan 

stå selvstændigt med flere administrative opgaver, og med mere formalisering af 

Studenterrådets arbejdsgange kan sekretariatet aflaste næste års 

Forretningsudvalg yderligere. 

Sekretariatet 

Rådsåret 2015 har på sekretariatet været travlt på flere fronter. Det har været 

præget af megen udskiftning, hvilket gjorde, at megen viden skulle opbygges på 

ny. Især generalsekretæren, som tiltrådte i januar 2015, men til dels også 

bogholderen har været relativt nye i jobbet og har brugt lidt ekstra energi på at 

blive fortrolige med arbejdsopgaver og på at opbygge et frugtbart samarbejde. 

Dette er lykkedes til fulde.  

Vi har ansat tre nye studentermedhjælpere: Sabina Ringtved trådte til i februar 

som vores nye grafiker. Jesper Munk Jakobsen kom til som ny 

kommunikationsansvarlig i august, og her i december er Anders Ohrt tiltrådt som 

ny eventmanager efter Sara Jeppesen, som stopper pr. udgangen af januar 2016. 

Fælles for alle tre nye er en høj faglighed og dedikation til arbejdet i et 

Studenterråd, hvilket allerede nu skinner igennem i deres arbejdsindsats. I denne 

forbindelse takker vi Sara for hendes store indsats og betydning for Studenterrådet 

og ønsker hende al muligt held og lykke fremover.  

Ydermere har vi nedlagt stillingen som Distributions- og Kursusansvarlig, efter at 

Aleksander fratrådte sin stilling i sommers. Kursusvirksomheden hører nu under 

eventmanageren.  

Delfinen har været præget af dårlig økonomi i rådsåret 2015. Dette har haft flere 

årsager, som vi har forsøgt at adressere, bl. a. har vi forsøgt at forbedre 

distributionen ved at indgå en distributionsaftale med Stakbogladen, købe flere 
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standere og forventningsafstemme med vores sælger (mere om dette i afsnittet om 

økonomi generelt). 

 

Grundet mange udskiftninger på flere poster både i 2014 og her i 2015 har ét af de 

større fokuspunkter for Forretningsudvalget gennem året været at skabe stabilitet 

og forbedre administrative arbejdsgange på sekretariatet. Forretningsudvalget har 

særligt fokuseret på opbygningen af et selvstændigt sekretariat. Et sekretariat som 

er i stand til både at understøtte FU’s arbejde og selvstændigt stå for afviklingen af 

arrangementer og administrative opgaver. 

 

Forretningsudvalgets fokus på sekretariatet har båret frugt, og det er 

Forretningsudvalgets vurdering, at man her ved udgangen af rådsåret 2015 står 

med et styrket sekretariat. I arbejdsdelingen mellem Forretningsudvalget og 

Sekretariatet er noget, som man altid har kunnet optimere, og det vil der også 

være i de kommende rådsår. 

 

 

LUPUS 

LUPUS har i det forgangne år været primusmotor på Studenterrådets forårs- og 

efterårskampagne, samt nedskæringskampagnen under Uddannelsesalliancen. 

Derfor har de overordnede politiske temaer, der er blevet diskuteret og arbejdet 

med i LUPUS i år, også været feedback, fremdriftsreform og nedskæringer på 

uddannelsesområdet. Der er i stor stil både blevet diskuteret politik og udviklet 

kampagnekoncepter på vores møder, og LUPUS har været yderst arbejdsomt og 

udadvendt det forgangne år. Udvalgets medlemmer har både været aktive på 

møderne, men især også mellem møderne.  

Sideløbende havde LUPUS i foråret en kommunal dagsorden i forhold til at prøve at 

få positiv indflydelse på den kommunale planlov for at kunne få bygget flere 

betalelige studieboliger. Efter folketingsvalget i juni blev ændringen af planloven 

dog taget af den kommunale dagsorden.  
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LUPUS har som altid fulgt tæt med i, hvad DSF foretager sig, og har fortsat i det 

forgangne år diskuteret emner inden både Landsforumsmøder, UPU- og LU-møder 

og holdt delegationsformøder inden DSF’s politikkonferencer.  

Som vanligt var LUPUS ansvarlig for Studenterrådets politiktelt til Danmarks Største 

Fredagsbar og Idrætsdag d. 11.09. Her oplevede vi i år særlig stor succes, da vi 

havde taget aktiviteter med, der både fungerede tidligt om dagen og sent ud på 

aftenen og natten. Man kunne bl.a. samle sit studieliv som puslespil, danse 

uddannelseskvalitetslimbo og få en Studenterrådstatovering.   

Det forgangne år har været spændende og fyldt med mange, lange og interessante 

diskussioner. Dette har også været tydeligt og mærkbart i mødet med vores 

medstuderende, der meget gerne har villet diskutere med os, om det har været 

med en øl i hånden til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag eller rundt 

omkring på campus til diverse kantinerundture og happenings. 

 

AUPUS 

AUPUS har løbende arbejdet med primæropgaverne: at give mandat til 

Studenterrådets repræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse og koordinering 

mellem de akademiske råd. I bestyrelsesarbejdet har den økonomiske dagsorden 

fyldt meget, og særligt forhold omkring eksterne bevillinger og ’overhead 

inddækning’ af disse har været et tilbagevendende tema i AUPUS.  

De politiske hovedtemaer i AUPUS har i rådsåret været: Uddannelseskvalitet, 

talentudvikling, eliteforløb og studiemiljø. Forståelsen af uddannelseskvalitet har 

været et tema i AUPUS, og det er foreslået, at AUPUS udarbejder et politikpapir 

omkring uddannelseskvalitet. Dette arbejde er ikke påbegyndt endnu, men nogle af 

tankerne omkring uddannelseskvalitet er udmøntet i valgkampsgrundlaget 2015 i 

afsnittet ’uddannelseskvalitet’, der er indstillet af AUPUS. Der har været afholdt et 

særligt temamøde omkring talent- og elitesatsninger på universitet, hvor AUPUS 

har diskuteret holdninger hertil. Der er ikke udarbejdet konkret politik på området 

endnu, men der er gjort en række overvejelser, som kan danne grundlag for videre 
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arbejde med emnet. Endeligt har AUPUS opdateret det aldrende politikpapir om 

studiemiljø. Arbejdet med studiemiljø har tiltrukket sig positiv opmærksomhed fra 

universitetsledelsen, som har vist stor interesse for AUPUS’ tag på studiemiljøet. 

 

AUPUS har kontinuerligt arbejdet med bestyrelsens og de akademiske råds arbejde. 

Det har været med til at kvalificere vores indsats og vores stemme i bestyrelsen. 

Ligeledes har AUPUS faciliteret koordination og sparring mellem repræsentanterne 

fra fakulteterne, bestyrelsen og Forretningsudvalget. Det har været vigtigt i forhold 

til strategi, lokale problemstillinger og de nationale beslutninger inden for 

uddannelsesområdet. 

Endvidere har AUPUS også arbejdet for at knytte studienævnene mere op på det 

koordinerende arbejde. Hensigten har været både at få en bedre kontakt mellem 

SR og studienævnene og at give studenterrepræsentanterne et rum for 

erfaringsudveksling på tværs af fakulteterne. På det organisatoriske plan har 

AUPUS haft større fokus på arbejdet med studienævn. En arbejdsgruppe under 

AUPUS har i løbet af 2015 lavet tre ’studienævnsnyhedsbreve’, hvor referater for 

alle AU’s studienævn er gennemgået, og hvor tværgående og centrale temaer 

fremhæves. Nyhedsbrevet er blevet positivt modtaget blandt 

studienævnsmedlemmerne, og det har også givet et større vidensgrundlag internt i 

AUPUS.  

Yderligere er der blevet afholdt ’studienævnscaféer’ i forbindelse med udgivelsen af 

nyhedsbrevet, hvor studienævnsmedlemmer kunne mødes og erfaringsudveksle. 

Fremmødet har været forholdsvist begrænset, men tilbagemeldingerne fra de 

fremmødte har været positive. 

 

Studienævn og Akademisk Råd 

Studenterrådet er fortsat med afholdelse af studienævnscaféerne, der skal styrke 

samarbejdet mellem studienævnene. Studienævnscaféer består i netværksmøder 

for indvalgte i studienævn på tværs af universitetet. På netværksmøderne er der 

mulighed for at erfaringsudveksle, og vi har forsøgt at tematisere møderne. Til 

studienævnscaféerne har nyhedsbrevet dannet grundlag for diskussioner.  
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Arbejdet i de akademiske råd er primært foregået gennem AUPUS, og ligesom med 

studienævnene er der mulighed for forbedring i forhold til at sikre, at der er 

sparring, koordinering og erfaringsudveksling alle de akademiske råd i mellem. I år 

har arbejdet i de akademiske råd blandt andet omhandlet den interne 

problemanalyse, retningslinjer for god forskningspraksis og ligestilling, og 

derudover har AUPUS startet arbejdet med kriterier for ansættelse af forskere i 

forhold til undervisernes undervisningskompetencer. 

 

Studienævns- og Akademisk Rådseminariet 

Den 8.-10. maj afholdt Studenterrådet opkvalificerende seminar for 

studenterrepræsentanter i studienævn og akademiske råd på Sandbjerg Gods. 

Tidspunktet var ikke optimalt i forhold til eksamener og tiltrædelse i råd og nævn, 

og samtidig var både planlægning og tilmeldingsfrist med kort varsel. Begge dele 

skyldes problemer omkring bevillingen fra AU, og det resulterede desværre i 

forholdsvist få deltagere (lidt over 20 personer, hvor vi gerne ville have tættere på 

det dobbelte) og få eksterne oplægsholdere. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var 

dog meget positive, og vi mener, på trods af omstændighederne, at have afholdt et 

godt seminar med et stort udbytte for deltagerne. 

Som noget nyt blev der i planlægningen arbejdet med et differentieret program for 

henholdsvis medlemmer af akademisk råd og studienævn. Det lykkedes i praksis 

kun i et ret begrænset omfang, men konceptet virker godt og kan tages med til 

fremtidige seminarer. 

 

Universitetsbestyrelsen 

Året i bestyrelsen har fra begyndelsen af 2015 været præget af strategiske 

diskussioner inden for uddannelse, forskning og administration på AU. Det har 

været et fokus at sikre, at de lokale berørte studerende blev inddraget i og fik 

mulighed for at påvirke de endelige strategiske beslutninger. Det har eksempelvis 

været tilfældet med sammenlægningen af Institut for Odontologi og SKT på Health. 

Derudover har der været et løbende strategisk fokus på rekruttering og optag. 
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De nationale nedskæringer på uddannelsesområdet har også haft betydning for 

arbejdet i bestyrelsen. Ligesom de strategiske diskussioner vil AU’s økonomiske 

situation fortsat være et tema i bestyrelsesarbejdet næste år. 

 

Fagrådsarbejde 

De lokale fagråd på de enkelte uddannelser forankrer og legitimerer 

Studenterrådets arbejde på hele AU. Det er derfor fagrådenes tilstedeværelse i 

Fællesrådet, der giver Studenterrådet sin legitimitet til at udtale sig på de 

studerendes vegne til universitetsvalg, men også til dagligt overfor eksempelvis 

universitetsledelsen.  

Fra Forretningsudvalgets side har det i 2015 været en hovedprioritet at følge 

fagrådenes løbende arbejde og derigennem at få føling med, hvad der foregår i de 

lokale fagmiljøer. Dette er konkret sket ved en bestræbelse på at have et 

forretningsudvalgsmedlem med til alle fagrådsmøder. Man har på denne måde 

kunnet sætte samarbejde i stand mellem fagråd, der står med samme type 

opgaver, men man har også kunnet hjælpe med mere praktiske opgaver som 

eksempelvis at agere dirigent til generalforsamlinger.  

Fagrådene viste især deres styrke i forbindelse med universitetsvalget, hvor de 

iværksatte valgboder. Her blev de studerende oplyst om valget og vigtigheden ved 

at stemme. Der blev i den forbindelse afholdt adskillige arrangementer med blandt 

andet æbleskiver og ballonstorm som et par eksempler. Udover valget har 

fagrådene vist engagement i forbindelse med Studenterrådets forårs- og 

efterårskampagne, hvor vi afholdt kantinebesøg for at belyse vigtigheden ved 

feedback og fremdriftsreformsforligets genåbning.  

Udover det lokale arbejde på Aarhus Universitet, har mange fagrådsaktive også 

ydet en stor indsats i forbindelse med det nationale arbejde i Studenterrådet. Dette 

så man i forbindelse med de to årlige politikkonferencer afholdt af DSF, hvor AU-

delegationen traditionen tro var størst. Fagrådsarbejdet i Rådsåret 2015 har derfor 

været præget af en enorm indsats, der har mobiliseret og inspireret til politisk, 

organisatorisk og socialt arbejde, der har gjort en forskel for de studerende. 
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Fagrådshyttetur 

En hyttetur for de fagrådsaktive er efterhånden blevet en tradition i Studenterrådet, 

og i 2015 blev den afholdt den første weekend i oktober. Konceptet i efteråret var i 

høj grad, som det plejer at være: en hytte et sted i Jylland, en håndfuld aktivister 

til at lave mad, deltagere fra et bredt udsnit af fagråd og et både socialt og fagligt 

program for deltagerne. Denne gang fokuserede programmet særligt på den 

kommende AU-valgkamp, og programmet indeholdt både oplæg, samt 

fagrådserfaringsudveksling i forbindelse med den kommende valgkamp. Udover 

dette afsluttede vi vores fremdriftsreformskampagne på hytteturen med 

happeningen: ”Jeg har makuleret fremdriftsreformen, vil du ikke gøre det samme 

Esben?”. Alt i alt en både sjov og faglig weekend, hvor fagrådsaktive fik muligheden 

for at møde hinanden i mere uformelle rammer. 

 

Kommunikation og kommunikationsstrategi 

På kommunikationsfronten gik 2015 med at implementere den vedtagne 

kommunikationsstrategi fra 2014. Som året er gået, er Studenterrådets 

kommunikative aktiviteter blevet større og større: ikke bare er vi blevet aktive på 

flere sociale medier (Instagram, Twitter m.fl.), men vi når også betydeligt længere 

ud med vores budskaber. Vi har fået en del debatindlæg trykt i den aarhusianske 

presse, og vi har lavet flere TV indslag på regionalt og nationalt tv. Endelig kom vi i 

forbindelse med vores valgvideo med Bertel Haarder ud til 50.000 personer, hvilket 

er rekord. 

 

Servicestrategien 

Fællesrådet har sidst på året vedtaget en ny servicestrategi, da den forrige vil 

udløbe ved det konstituerende møde d. 25/02-16. Der har været en række 

omfattende ændringer, der vil rammesætte arrangementer og services bedst muligt 

inden for Studenterrådets visioner og etiske rammer. Der vil dog kun fremgå et 

oprids af de største ændringer her i beretningen. 

I forbindelse med Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag vil man fortsat have 

fokus på politik, men også forsøge at øge synligheden, så de studerende ved, hvem 
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der afholder arrangementet, men også hvad Studenterrådet er og arbejder for. 

Derudover har man i forbindelse med DSFI ændret servicestrategien, så man har et 

økonomisk mål, hvor der opnås et samlet overskud på mellem 0 og 250.000 kr. 

over ti år. På denne måde har man et mere håndgribeligt mål, hvilket vil lette 

frygten for, at dårligt vejr ét år vil skabe en stor usikkerhed, eller vil have negative 

konsekvenser på fremtidige regnskaber. Deltagere til DSFI ændredes fra 

Facebookdeltagere til en målsætning på 20.000 unikke besøgende, som der var i 

år, eftersom det menes, at arrangementet, som det er nu, har nået et 

mætningspunkt.  

 

I forhold til Northside Festival vil man fremadrettet hyre en ansat til at finde 

frivillige og opsætte en vagtplan, da det har vist sig at være en stor administrativ 

byrde for Forretningsudvalget. I denne forbindelse nedsættes en styregruppe 

bestående af den ansatte, personer fra Fællesrådet og Forretningsudvalget i håb 

om, at dette vil effektivisere og bedre processen med planlægningen af festivalen.   

 

En anden omfattende ændring i strategien omhandler kursussektoren, som mildest 

talt har været underprioriteret i dette rådsår. Dette skulle gerne ændre sig, da vi 

har ændret strukturen for kurser. Fællesrådet nedsætter en bestyrelse, som skal 

skabe de bedst mulige rammer for opkvalificerende arbejde af både fagrådsaktive 

og studerende på AU.  

 

Den nye servicestrategi består yderligere af en række andre ændringer i forhold til 

Studiekalenderen, Plakatservice, digitalisering af Delfinen og relancering af en 

specialehåndbog. De vil ikke blive gennemgået i detaljen her. Man kan dog læse 

alle ændringer i referatet fra Fællesrådsmødet den 5. november 2015, eller i den nu 

ændrede servicestrategi. 

 

Social indsats 

Forretningsudvalget har siden rådsårets begyndelse bestræbt sig på at øge den 

sociale aktivitet i Fællesrådet. Der har konkret været en målsætning om et 
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månedligt arrangement, med mindre der i forvejen har været planlagt 

arrangementer som sommerfest eller valgfest. Der er konkret blevet afholdt 

bowlingtur og ’onsdags-aften-hygge’ hos Mads Warming med hardball og 

efterfølgende spisning.   

Vi har derudover startet en filmklub, hvor man via en Facebookgruppe kan invitere 

andre til at se film enten på Rådet, privat, i biografen eller hos fagrådene selv. Vi 

har en opfattelse af, at dette initiativ har været meget vellykket, hvorfor vi fortsat 

vil bestræbe os på afholdelse af et månedligt arrangement, der skal have til formål 

at binde folk sammen på tværs af fag.  

Endvidere har vi forsøgt at genetablere onsdag morgen. Et arrangement, hvor 

Studenterrådsaktive kan komme op på rådet onsdag morgen og spise morgenmad 

sammen. Dette har fungerede ganske udmærket, dog med svigende opbakning. 
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Fonde og eksterne repræsentationer 

 

Aktivitetspuljen 

Forretningsudvalget må anerkende, at aktivitetspuljen ikke har været administreret 

ordentligt i 2015. Dette skyldes hovedsageligt en stor formandsbelastning (se 

introduktionen), som har medført en underprioritering af puljen. Underprioritering 

har medført meget lange behandlingstider, og flere af udbetalingerne har fundet 

sted i regnskabsåret 2016 i stedet for 2015. Nogle har trukket deres ansøgninger, 

men langt hovedparten af ansøgerne har fået deres bevillinger. 

Forretningsudvalget mener ikke, at dette er en holdbar situation, og har som 

konsekvens heraf valgt at foreslå Fællesrådet en løsning, hvor alt administrativt 

arbejde ikke hænger på Formanden. 

Studenterfonden af 1963 

Studenterrådet står for valget af bestyrelsen til Studenterfonden af 1963. På det 

konstituerende møde blev Sune Koch Rønnow valgt som Formand og Marie 

Vestergaard Thuesen, Tulle Mouridsen og Daniel Slater som menige 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen har fået fordelt fondens midler. Fonden er dog af svindende størrelse 

og har derfor ikke haft mulighed for at dele ud til alle de projekter, som der blev 

ansøgt støtte til, eller for at give de projekter, som fik støtte, særligt store 

bevillinger. 

 

Det er Forretningsudvalgets holdning, at fonden har været administreret fint, men 

samtidig også er én af årsagerne til unødig formandsbelastning (se introduktionen). 

Derfor har Forretningsudvalget også foreslået Fællesrådet en anden valgprocedure. 
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LLO-bestyrelsen 

I LLO Aarhus’ bestyrelse blev de studenterrådsaktive, Anders Doktor og Allan 

Graversen Vesterlund, valgt til henholdsvis menigt medlem og kasserer. Årets 

bestyrelsesarbejde var meget præget af uoverensstemmelser omkring det 

administrative jyllandssamarbejde i forhold til medlemsrådgivningen. Disse 

uoverensstemmelser er i løbet af året tiltaget og har udviklet sig meget uheldigt. 

Studenterrådet har været i en sær situation, hvor vi både skulle understøtte de 

bestyrelsesmedlemmer, som kom fra Studenterrådet, og samtidig ikke implicere 

Studenterrådet direkte i uoverensstemmelser. 

Konflikten spidsede til, da den nationale bestyrelse imod deres egne vedtægter 

valgte at erklære LLO Aarhus’ generalforsamling for ulovlig og dermed de facto at 

ekskludere Anders Doktor fra bestyrelsesarbejdet. Studenterrådet har været 

modvillig til at samarbejde med LLO national efter dette og har i et tilfælde valgt at 

afvise en forespørgsel om hjælp med rekruttering af jurastuderende til en ny 

konkurrerende rådsgivningsafdeling. 

Forretningsudvalget har været meget kritisk overfor udviklingen i LLO Aarhus, men 

glade for indsatsen, som Anders og Allan har lagt. Det er Forretningsudvalgets 

holdning, at det er vigtigt, at Studenterrådet fortsat er involveret i lejerbevægelsen, 

men må se tiden an i forhold til, om LLO Aarhus er den bedste platform hertil. 

 

Studenterhusfondens bestyrelse 

På det konstituerende fællesrådsmøde den 22. februar 2015 blev Jeppe Kaas og 

Marie Thuesen udpeget til Studenterhusfondens bestyrelse. Desuden er 

Studenterrådets generalsekretær Charlotte Stark født medlem. De af 

Studenterrådet udpegedes indgangsvinkel har været at skabe en sund økonomi og 

sikre gode vilkår for studenterforeninger. Studenterhusfonden er kommet 

økonomisk styrket ud af 2015, og vore repræsentanter har fået lovning på, at der 

skal kigges på forholdene for studenterforeninger. 
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Idrætsudvalget 

Idræts Udvalget har det kørt meget stille og roligt. De ting som har præget årets 

diskussioner var i starten meget omkring bibeholdelsen eller lukning af Aarhus 

Universitet Sports træningscenter, hvilket resulteret i at det blev valgt at lukke 

centeret, da det var svært at få til at kører rundt af sig selv. Af andre ting som har 

været til debat har ændringer af modellen for uddeling af midler. Det er ønsket at 

modellen laves om til en mere gennemskuelig model, som er mere afhængig af 

hvor mange studerende medlemmer klubben har. Det er ikke nået nogen endelig 

beslutning omkring denne models format, men der er god sandsynlighed for at den 

bliver vedtaget i løbet af den næste periode. 

 

Valgudvalget 

Studenterrådet har i 2015 også besiddet sine to pladser i universitets valgudvalg. 

Valgsekretariatet præsenterede her et nyt valgsystem, hvilket vi modtog positivt, 

da vi længe har fremsat kritik af det tidligere system. Det nye system viste sig dog 

at være endnu dårligere end det gamle, hvilket vi ærligt må erkende ikke var et 

scenarie, vi havde forudset. Der pågår dog allerede dialog med valgsekretariatet 

om at udbedre systemet. 

Mere positivt er det blevet indført, at de studenterpolitiske foreninger modtager en 

liste med ’tomme pladser’ inden opstillingsfristen for kandidater til 

universitetsvalget. Således har vi bedre mulighed for at finde kandidater og undgå 

tomme pladser i råd og nævn. Vi har også i valgudvalget fremsat ønske om at få 

mere detaljerede data for stemmeprocent mm. på de forskellige områder af 

universitet, hvilket valgsekretariatet er positive overfor. 

 

Den Almene Studenterfond 

Normalt medtager vi ikke AU’s Almene Studenterfond i beretningen. Årsagen til, at 

vi gør det i år, skyldes, at vi netop har erklæret et ønske om at gøre fonden 

studenterstyret. Grunden til dette er, at fonden de seneste år kun har kunnet 

fordele kr. 40.000,- blandt ansøgerne. Dette beløb er lavt og er på sigt ikke drivbart 

for AU’s administration, der tilsyneladende selv bruger mange ressourcer på at 
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administrere fonden og ansøgningerne dertil. Vi frygter derfor, at fonden vil blive 

lagt ind under andre fonde hos AU. Dette ser vi som værende ærgerligt, da det er 

den eneste fond af sin slags. 

På nuværende tidspunkt ved vi ikke mere om AU Studiers holdning til ønsket, men 

vi har kommunikeret vores ønske til dem og afventer deres synspunkt. 
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Økonomi  

Rådsåret 2015 har økonomisk set både budt på overskud på nogle poster, men 

også underskud i forhold til budgetteret på andre poster. Ligeledes har vi i år 

skullet genforhandle kontrakter med universitetet, og vores økonomiske praksis 

skulle gentænkes, da det viste sig at være i strid med vores statut. På trods af 

dette har 2015 været et rimeligt stabilt år. Dette afsnit er skrevet, før årsrapporten 

er afsluttet, og der kan på baggrund af denne forekomme ændringer. 

 

I første halvdel af året deltog Studenterrådet på Northside Festival. Ifølge vores 

kontrakt er det sådan, at Northside suverænt bestemmer fra år til år, hvor mange 

frivillige de gerne vil have, at vi bidrager med. I år blev vi bedt om at tage færre 

med end forrige år, hvilket derfor gav udslag i mindre indtjening til os. Andre af 

vores aktiviteter har dog genereret overskud. Her levede Studiemessen 

eksempelvis helt op til forventet, og det har vist sig at være et forholdsvist stabilt 

arrangement at gennemføre rent økonomisk, og tilslutningen til at deltage fra 

forskellige virksomheder er stadig stor. 

Vores blad Delfinen har været én af årets store udfordringer. Der har været store 

problemer med distributionen, der ikke har fungeret, med det til følge at nogle 

annoncører har trukket sig fra samarbejdet. Vi har imødekommet dette ved at 

indgå en distributionsaftale med Stakbogladen, som fremover kommer til at stå for 

distributionen. Det tager dog tid at få bladet økonomisk på fode, og derfor 

indkasserer vi et underskud på denne post i år. Vi er dog positive for 2016, specielt 

fordi nogle af vores tidligere annoncører er ved at vende tilbage og gerne vil være 

med i bladet igen. Dertil har vi; stadig et stærkt team af redaktører på Delfinen, 

som leverer et solidt stykke arbejde, og kommende annoncører er meget positive 

over for bladets kvalitet, både hvad angår indhold og udseende. I 2015 udgav vi 

ligeledes vores jubilæumsnummer af Delfinen nummer 200.  
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DSFI regnskabet er ligeledes kommet ud med overskud. Vi havde i forbindelse med 

arrangementet nogle uforudsete udgifter, da der f.eks. opstod skader i forbindelse 

med billeje. Dog var arrangementet godt besøgt, og med en konservativ 

budgetlægning og en dygtig eventmanager, der evnede at holde flere bolde i luften 

på én gang, kom vi ud med et fornuftigt overskud. 

I vores forhandlinger med universitetet har det været vigtigt for os at få mere 

stabilitet. Vi ville gerne have en løbende kontrakt og elimineret aftalen om hvert år 

at ansøge om bevillinger til studienævnsseminariet og DSFI. Grundet at 

universitetsdirektøren sagde op, blev kontraktforhandlingerne udskudt og blev lidt 

forhastede i sidste ende. Studenterrådet har dog fået en fin kontrakt, som 

desværre igen kun er to årig. Vi har fået faste bevillinger til studienævnsseminariet 

og DSFI, hvor vi dog skal overveje, om det er økonomisk rentabelt at afholde 

studienævnsseminariet på Sandbjerg Gods. 

 

Da Studenterrådet skulle forhandle kontrakt med bryggeri, valgte vi at modtage 

tilbud fra både Carlsberg og Royal. Efter at have gennemset begge tilbud, endte vi 

med at vælge Carlsberg som fremtidig leverandør til både Studiemessen og DSFI. 

 

Forretningsudvalget er godt tilfreds med Studenterrådets økonomiske udvikling. 

Der er flere ting, som vi skal have kigget på, men det overordnede billede er godt 

og sundt. 
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Større arrangementer  

Studiemessen 

I 2015 afholdt Studenterrådet igen en succesfuld studiemesse. Standene til såvel 

gratister som halvbetalende i vandrehallen og fuldbetalende i resten af 

messeområdet, blev uden problemer afsat. I år stillede vi objektive kriterier op for 

hvem i vandrehallen, der skulle betale, og hvem der kunne komme gratis. Blandt 

de inviterede gæster til messen var Jacob Mark, uddannelsesordfører for SF, rektor 

Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og borgmester Jacob Bundsgaard, og de 

blev alle vist rundt på messen. I løbet af messen oplevede vi i år stor succes med 

at komme i medierne, og messen endte med at blive dækket af flere forskellige 

medieaktører. 

 

Northside Festival 

Studenterrådet deltog igen i år på Northside Festival med to barer bemandet med 

100 frivillige bestående af fagrådsaktive og andre studerende. Weekenden var 

præget af hyggeligt samvær, kolde fadøl og god musik.   

Dog har festivalen vist sig at være en stor administrativ byrde for 

Forretningsudvalget, hvorfor man har ændret servicestrategien til, at man ansætter 

en person udelukkende til at sammensætte vagtplaner. Derudover har det vist sig, 

at SR ikke får nok visuel genkendelse på festivalen, hvilket er et af de primære 

formål med vores deltagelse. Dette problem vil man forsøge at afhjælpe ved at 

nedsætte en gruppe bestående af 5-6 personer fra Fællesrådet med den ansatte i 

spidsen som tovholder. Dermed vil vi også kunne inddrage Fællesrådet i processen, 

så der forhåbentligt opnås større effektivitet og gennemsigtighed.  

Det øgede fokus på visuel genkendelighed vil vi gå videre med i forhold til  

forhandlingerne med Northside, så vi sikrer os selv en god platform for 

genkendelse, når vi nu ikke laver politik på festivalen.  
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Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 

2015-udgaven af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag bød på en 

kombination af videreførelse af traditioner og nytænkning. Ølbowlingturneringen 

nåede nye højder med et tætpakket sceneområde og kanon stemning med et 

meget engageret publikum. Beerpong og flip-the-cup turneringerne var blevet 

husket fra sidste år, og deltagerne stod i kø. Derudover var der i Loungeområdet et 

nyt samarbejde med Erhvervsakademiet, som afholdt ædekonkurrence. Dette var 

en succes med dygtig promovering fra Erhvervsakademiets side og stor deltagelse. 

I forhold til idrætsdagen startede dagen ud med en fælles opvarmning. Dette var 

ikke en succes. Om den manglende succes skyldtes mangelfuldt kendskab til det, 

eller manglende lyst fra deltagerne, vides ikke. Derudover blev der i år indført et 

løb, der var arrangeret og afholdt af Studenterhus Aarhus. Her var tilmeldingerne 

få, men oplevelsen for deltagerne var meget positive, hvorfor vi håber på at kunne 

fortsætte og videreudvikle dette samarbejde. I løbet af dagen strømmede cirka 

20.000 studerende til pladsen for at tage del i fredagsbaren. En stor forandring for 

gæsterne var den ændring, at pladsen dette år bestod af en åben plads, hvor der 

førhen har været store telte. Dette var et forsøg på at maksimere antallet. På trods 

af en smule regn hen på aftenen var dette en succes, og omsætningen faldt ikke - 

tværtimod. Derudover var der i år indført happy hour fra kl. 14-16. Dette tidsrum 

har tidligere været en ”død” periode, hvor happy hour i år gjorde en stor forskel, og 

alle mand måtte stå bag baren for at servicere den store mængde studerende, der 

udnyttede det gode tilbud. Happy hour var en del af en strategi, hvor vi gerne vil 

beholde folk på pladsen og samtidig udbrede budskabet ”Vi giver festen, du køber 

øllen”. Dette budskab blev ligeledes udbredt af frivillige, som gik rundt og tog en 

dialog med de studerende omkring medbragt alkohol. Dette var en succes, og vi 

håber på, at en kulturforandring omkring forbuddet mod medbragt alkohol er 

igangsat.  

På musikscenerne var der toner fra bl.a. Emil Stabil, Djämes Braun, Hymns From 

Nineveh, Scarlett Pleasure og Turboweekend. Alle kunstnere havde en god 

oplevelse med Danmarks Største, og der var stor ros til vores opstilling af 
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backstageområde og forplejning. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag var 

derfor en udpræget succes, og mange studerende nød det store og professionelle 

arrangement.  

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er et så stort arrangement, at det er 

fuldstændig umuligt at gennemføre uden en kæmpe indsats fra vores mange 

frivillige. Der skal derfor lyde en STOR tak til vores frivillige. 

 

Feedbackarrangement 

I efteråret tog Studenterrådet initiativ til at afholde et feedbackarrangement i 

samarbejde med prorektor Berit Eika og de fire læringscentre på fakulteterne. 

Arrangementet bestod af interaktive oplæg om feedback og en efterfølgende 

workshop, hvor de deltagende studerende i fakultetsgrupper kom med deres inputs 

til, hvad de syntes var vigtigt ved feedback. Baggrunden for arrangementet var, at 

SMU 2014 viste, at kun sølle 40 procent af de studerende på universitetet mente, 

at de fik nok feedback. Fremmødet talte ca. 25 studerende og enkelte undervisere. 

Der blev givet gode råd til de studerende, og under oplæggene var der desuden en 

række konkrete forslag til, hvordan studerende i samarbejde med underviserne 

kunne give feedback en mere fremtrædende position i undervisningen. Herudover 

blev der givet redskaber, med henvisning til den førende forskning indenfor 

området, til at udnytte den feedback, som den studerende får. Et af de mest 

vægtige punkter var brugen af peer-feedback, hvor de studerende på eget initiativ 

eller under supervision fra en underviser giver feedback til hinanden. 

En grafisk facilitator udarbejdede et referat fra mødet, som Studenterrådet er i 

besiddelse af og frit stiller tilgængeligt for dem, som måtte ønske at gøre brug af 

det til deres videre kamp for bedre og mere feedback. 

I Studenterrådet var vi glade for at kunne få ressourcer og stor opbakning fra AU’s 

ledelse til at sætte fokus på problemet, som der ikke kun blev taget hånd om til 

ovennævnte arrangement, men som også dannede baggrund for bl.a. et 

arrangement afholdt for underviserne på BSS tre dage efter og derudover for den 

videre revision af feedbackstrukturen i bl.a. Uddannelsesudvalget. 
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Opsamling 

Som beretningen bærer vidnesbyrd om, har Studenterrådet ikke ligget på den lade 

side i 2015. Der har været op- og nedture, succeser og fejltagelser, men 

overordnet set er der sket ændringer i og omkring Studenterrådet. 

Rådsåret 2015 har handlet meget om at adressere forandringer i et skiftende 

politisk klima og samtidig ikke give køb på, hvad Studenterrådet er, hvad vi står for 

og hvad vi gør godt. 

Det virker desværre ikke plausibelt, at det politiske klima bevæger sig i den samme 

retning som Studenterrådet, men vi har formået at få afgørende indflydelse og har 

samtidig en organisation, som er gearet til at kunne blive ved med at forlange og 

skabe forandringer. 

 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der med engagement, interesse og 

dedikation har været med til at gøre rådsåret 2015 til et sjovt, lærerigt og veludført 

et af slagsen. Tak. Ingen kunne have gjort noget af dette på egen hånd. 
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