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Kære Fællesråd, 
 
I Dirigentinstitutionen håber vi, at i har haft en fantastisk sommerferie, og vi glæder os til at se jer 
til semestrets første fællesrådsmøde torsdag d. 21. september. 
 
På selve mødet skal vi afholde indsuppleringsvalg til både Forretningsudvalget og LUPUS, samt 
diskutere universitetsvalg og præsentere Studenterrådets spidskandidater. 
 
Tidsplanen frem til fællesrådsmødet: 
Torsdag d. 21. september: Fællesrådsmøde  
 
Uanset om du er ny eller gammel kan vi fra Dirigentinstitutionen kun opfordre til at deltage i 
Fællesrådets møder – det er spændende, man får indsigt i Studenterrådets arbejdsgange og lærer 
studerende fra andre dele af universitetet at kende.  
 
Vi, i Dirigentinstitutionen, glæder os meget til at se jer til mødet. 
 
Venlig hilsen 
 
Bertil Moesgaard, Kristian Klausen og Caglar Araz, 
Studenterrådets dirigenter  
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19:15 – 19:30 

 

 

 

 

19:30 – 20.20 

 

 

 

 
 

 

 
 

20.20 – 20.30 
 

20.30 – 21.10 

21.10 – 21.20 

 

21.20 – 21.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.50 – 21:55 

 

21:55 – 22:00 

Foreløbig dagsorden til ordinært Fællesrådsmøde d. 21.09.2017 
Torsdag d. 21.09.17 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensenstuen 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra den 18. maj 2017 (Bilag 1) (O+D+B) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Universitetsvalget 2017 

     2.1.1 Præsentation af spidskandidaterne (bilag 2.1 og 2.2) (O) 

     2.1.2 Valgkampsgrundlag (bilag 3, eftersendes i tredje udsending) (O+D) 

     2.1.3 Valgkampsbudget (bilag medsendt i mailen) (O+D) 

     2.1.4 Studenterrådets liste- og valgforbund (bilag 4) (O) 

     2.1.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (bilag 5) (O+D+B) 
 

Pause 
 

2.4 Indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget (O+D+B) (Bilag 6) 

2.5 Statutændring (bilag 7) 

 

3. Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

3.2 AUPUS (O) 

3.2.1 Indsuppleringsvalg til AUPUS (O+D+B) 

3.3 LUPUS (O) 

3.3.1 Indsuppleringsvalg til LUPUS (bilag 8) (O+D+B) 

3.4 Valgkommissionen (bilag 9) (O) 

3.4 Fagrådsrunde (O) 

3.5 Andre (O) 

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 18.05.17 
 
Referat fællesrådsmøde d. 18.05.2017 
Torsdag d. 18.05.17 kl. 19.15-22.00, Richard Mortensenstuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

 

Tilstedeværende med mandat: 

Line Dam (ARTSrådet), Krestina Christensen (ARTSrådet), Anoushka Rinkhuyen (ARTSrådet), Tobias 

Aakjær (ARTSrådet), Ditte Thomsen (ARTSrådet), Maria Møller (ARTSrådet), Daniel (ARTSrådet), Julie 

Andersen (ARTSrådet), Signe Pedersen (ARTSrådet), Lieve Vermeulen (ARTSrådet), Jeppe Kaas 

(ARTSrådet), Rebecca Østvand (ARTSrådet), David Houborg (BFU), Tine Schnetler (CC), Julius Hvidt 

(Medicinerrådet), Kasper Langgaard (MFSR), Kåre Koch Rønnow (MFSR), Rasmus Fink (MFSR), Cherie 

Lunabjerg (MoGens), Niels Hvingelby (Oeconrådet), Andreas Kristensen (RIA), Dannie Lehmann (RIA), 

Mathias Grønne (RIA), Esben Andersen (Statsrådet) 

 

Tilstedeværende uden mandat: 

Hanna-Louise Nielsen, Carina Nielsen, Sune Schubert, Sara Jørgensen, Sune Koch Rønnow, Emil Outzen, 

Søren Hansen, Rikke Rode, Charlotte Stark, Caglar Araz, Kristian Klausen, Bertil Moesgaard 

 

25 mandater fra fire hovedområder. Quorum er dermed konstateret. 

 

Afstemning: Der foretages afstemning, om den samme person fra Medicinerrådet må bære 2 

mandater på mødet. 

Resultat: Godkendt. 
 

1.2 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 06.04.2017 (O+D+B) (Bilag 1) 

Det bemærkes, at der i referatet står, at der til mødet var fire hovedområder repræsenteret, men der var kun 

tre. Ændringen er godkendt og skrives ind i referat fra 06.04.2017. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Dagsordnen er godkendt. 
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1.4. Valg af stemmetællere 

Sune Koch Rønnow og Søren Hansen vælges som stemmetællere på mødet. 

 

2.  Sager til behandling 

2.1 Universitetsvalget – god valgskik (bilag 2) (O+D+B) 

Rikke og Lieve fortæller om papiret ”God Valgskik” som er blevet skrevet i samarbejde med Frit Forum og 

Konservative Studerende.  

 

Det er et papir, som man er blevet enige om at skrive, så man på skrift er enige om, hvad god valgskik er. 

Hvert år inden valget vil man tage papiret frem og gennemgå det, så alle er enige om, hvilke vilkår vi går til 

valg på.  

 

Der kan ikke stilles ændringsforslag til papiret på mødet. 

 

Afstemning om fællesrådet kan tilslutte sig papiret: 

For: 25, blankt: 0, imod: 0 

 

2.2 Studenterrådets opstillingsstruktur til universitetsvalget 2017 (bilag 3) (O+D+B) 

Carina og Kristian fortæller om de to opstillingsstrukturer, der skal stemmes om. 

 

SRS-modellen og MSL-modellen 

 

Kommentarer og spørgsmål: 

• Emil: I FU har vi diskuteret, om vi kan blande os i debatten eller ej, da det er en 
fællesrådsbeslutning. Vi blev dog enige om at komme med en anbefaling, selvom vi selvfølgelig lige 
meget udfaldet af afstemningen støtter op om fællesrådets beslutning. Vi vil anbefale SRS-modellen. 
Vi mener, at SRS-modellen gør et ellers kompliceret valgsystem mere overskueligt.  

• Kåre (på vegne af MFSR og ST). Vi støtter MSL-modellen. 1. Det skaber et personligt engagement, 
at man får lov til at have sine egne lister. 2. Valget er en af de store tidspunkter,  hvor fagrådene er 
ude at promovere sig selv. Vi er bange for, at dette vil forsvinde, hvis man vælger den anden model.  

• Line (Artsrådet). Vi støtter SRS-modellen. 1. Der er behov for et mere simpelt og gennemskueligt 
valgsystem. 2. Der er et problem med den anden model, da den flytter fokus fra valget til listerne. 3. 
Det er vigtigt, man kun opstiller studerende, der rent faktisk gerne vil vælges.  

• Esben (taler på egne vegne). Jeg stemmer for MSL-modellen. Det er en fordel, vi kan være aktive og 
bibeholde energien i valget, hvilket jeg mener vi mister, hvis vi vælger SRS-modellen.  
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• Line. I forhold til at fjerne promoveringsgrundlaget fra fagrådene. Det mener vi ikke, man gør ved at 
vælge SRS-modellen. Fagrådene får mulighed for, at sætte mere fokus på de valg der sker til 
studienævn og akademisk råd.  

• Emil. Det er vigtigt med en klar kommunikation. Vi mener ikke nødvendigvis, man giver køb på 
noget ved at vælge SRS-modellen.  

• Esben. Det er vigtigt for os som fagråd, at vi har repræsentanter på alle niveauer. Jeg er bange for 
at give køb på det. 

• Rikke. Vi ved ikke, hvilke konsekvenser det har at vælge hvilken model. Der er både for og imod. 
Lige meget hvilken vi vælger, skal vi sørge for at have fagrådene med. Den almene studerende kan 
ofte ikke regne vores nuværende valgsystem ud. Med støtteplakater kan disse gøres fagnære.  

• Kristina. Vi har snakket med de lokale fagråd, og de har et ønske om den simplere model, da det vil 
give dem større frihed.  

• Lieve. Hvis vi fjerner støttelisterne, må vi sikre os, at fagrådene kender spidskandidaterne rigtig 
godt. 

Spørgsmål:  

• Hvordan vælges suppleanter? Svar: De vælges fra samme liste som spidskandidaterne kommer fra. 
• Er det en mulighed at prøve en model i år, og så prøve en anden et andet år? Svar: Disse modeller 

skal bestemmes hvert år. 

 

Afstemning: 

SRS-modellen. 

For: 13, blankt: 0, imod: 0 

 

MSL-modellen. 

For: 10, blankt: 2, imod: 0 

 

SRS-modellen er valgt.  

 

Kommentar MFSR: Selvom SRS-modellen blev valgt, støtter vi selvfølgelig op om den valgte og ønsker en 

grundig evaluering efter valget.  

 

2.3 Indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget (bilag 4+5)  

Rikke motiverer for Nanna, da hun er i praktik i Kina og derfor ikke selv kan være til stede.  

 

Ingen andre opstiller på mødet. 

 

Tillidsafstemning: Der er tillid til Nanna, og hun er dermed valgt som nyt medlem af forretningsudvalget. 

Pause 
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2.4 Workshops (bilag 6+7) (O+D) 

Der gennemføres 3 workshops: 

 

Workshop 1: Diskussion af udkast til politik om talentforløb. 

 

Workshop 2: Regeringen har foreslået nyt system for uddannelsesbevillinger. Det betyder mere end 

du tror.  

 

Workshop 3: Finansiering 

3.  Meddelelser 

3.1 Forretningsudvalget (O) 

Vi har netop ansat Dennis Hensel som ny grafiker. 

Charlotte stopper som sekretariatsleder i september, da hun afslutter sit studie.  

Delfinen er nu kommet online. 

Der afholdes sommerfest den 22. juni. 

DSF har åbnet for processen til opstilling til deres forretningsudvalg. Hvis man synes, det kunne være 

spændende, kan man kontakte SR FU og høre nærmere. Frist for ansøgning er i august.  

 

3.2 AUPUS (O) 

Der er afholdt studienævnscafeer om studiemiljøundersøgelsen og strukturelle årsager til stress. De er gået 

godt. Fokus er nu på undervisningskompetencer, og hvordan akademisk råds repræsentanter kan arbejde 

med det.  

    

3.3 LUPUS (O) 

Der er arbejdet med et finansieringspapir. Ved at vedtage et elitepolitikpapir der vedtages den 25. maj. Vi er 

begyndt at diskutere SU. Begyndt at arbejde med optag og indgang til uni. Derudover arbejdes der med, 

hvad der sker i DSF og kommunalvalget.  

 

   3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) 

Maria Møller indsuppleres. 

 

3.4 KAMPUS (O) 

Har haft fokus på studiemiljøundersøgelsen, og at SR fylder 85 år. Vi skal næst til at arbejde med, hvad vi 

kan gøre på NorthSide for at være synlige for vores frivillige. 
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   3.4.1 Indsupplering til KAMPUS (B) 

Ingen indsuppleres.  

 

3.5 Fagrådsrunden 

ABC: Ikke til stede 

Artsrådet: Har afholdt forårskampagne om psykisk studiemiljø. Holdt artistisk festival hvilket gik godt.   

BFU: Har oplevet en stigende tilgang af medlemmer.  

CC: Skal snart flytte til Fuglsangs Allé. 

Igor. Ikke til stede 

Jurarådet: Ikke til stede 

Medicinerrådet: Har fået mere plads. Der er blevet omrokeret i Medicinerhuset så 2. etage nu er lavet til 

grupperum. 

MFSR: Der har været brugt meget tid på arbejde i råd og nævn. Skal til at overgå fra kvarter- til 

semesterstruktur. 

MoGens: Afholder grillaften snart. Begyndt på planlægning af studietur der gennemføres i efteråret. 

Oeconrådet: Afholdt den gyldne pegepind. Snakket med råd om hvordan vi laver midtvejsevalueringer. 

Kæmper stadig for flere studiepladser.  

Psykrådet: Ikke til stede 

RIA: Arbejder på ny struktur og ingeniørsatsningen. 

Statsrådet: Har haft besøg af Oeconrådet ang. arbejdet med midtvejsevalueringer. Ved at planlægge faglig 

dag til september.  

 

3.6 Andre 

   3.6.1 Valgkommissionen (bilag 8) 

Vi skal have fundet, hvem vores spidskandidater skal være. Se bilag for forventninger til vores kandidater. 

Deadline for ansøgning er den 30. juni klokken 12.00. 

 

Lieve: Man må meget gerne invitere Lieve eller Sune til ud til sine fagrådsmøder.  

Søren: Hvis man har lyst til at arbejde med kommunalvalget så kontakt Søren.   

 

4. Evt. 

SR hoodies. Ved interesse så kontakt Andreas.  

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2.1: Præsentation af Studenterrådets spidskandidat, Sune: 

 
Jeg, Sune Koch Rønnow, vil gerne stille til at blive en af Studenterrådets spidskandidater til 
AU’s bestyrelse. Jeg er 29 år og læser Klassisk Arkæologi og Matematik. Jeg sad i 
Studenterrådets Forretningsudvalg mellem november 2012 og februar 2016, hvor jeg senest var 
formand, og har været aktiv i Studenterrådet siden efteråret 2011. Desuden har jeg sidste år 
siddet i aus bestyrelse. 
 
Det var den Faglige Udviklingsproces (FUP) i vinteren 2011, som for alvor gav mig 
studenterpolitisk blod på tanden og igangsatte lysten til arbejdet for et demokratisk og fagligt 
forankret universitet. Siden kom problemanalysen, analysepanelet, ekspertgruppen og flere 
lokaleprocesser. Det har været spændende og lærerigt at arbejde med og en af de opgaver, som 
jeg har været glad for at se til ende, selvom ændringerne ikke blev lige så store, som man 
kunne have ønsket. 
 
På trods af problemanalysen er der stadig problemer på AU. Bestyrelsen er ikke god nok til at 
sikre inddragelse af studerende og derfor kan det variere meget fra sted til sted, leder til leder, 
hvor meget de enkelte fagråd ret faktisk har at sige – hvilket er et problem. 
Endvidere har kontrolmekanismer og besparelser fra centralt hold flyttet meget af ledelsens 
fokus fra gode uddannelser, hvilket desværre har indflydelse på resten af organisationen, som 
til tider har mange andre ting i hovedet end at lave gode uddannelser og god forskning. 
 
Mit indtryk af AU er, at uddannelserne generelt set er rigtig gode og vores dimittender er 
dygtige, men grundet organisatoriske centraliseringer og besparelser, som også har været 
diskuteret i bestyrelsen, er uddannelserne ikke så gode, som de ville kunne være. 
Jeg og andre bestyrelseskandidater har tidligere kæmpet meget for selvsamme, og det er en 
sag, som jeg meget gerne vil bidrage til. 
 
Kort sagt får i med mig en gammel rotte, som allerede har givet det er år og er tændt på arbejde 
videre det næste år, skulle jeg blive valgt 
 
 
Bedste hilsner 
Sune Koch Rønnow  
 
Spørgsmål, kommentarer eller andet modtages gerne: 
Telefon: 60 14 57 14; Mail: Sune@sr.au.dk 
  

mailto:Sune@sr.au.dk
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Bilag 2.2: Præsentation af Studenterrådets spidskandidat, Line: 

 
Mit navn er Line Dam Westengaard, jeg er 24 år og har netop påbegyndt mit 7. semester af min bachelor i 

Religionsvidenskab med tilvalg i Samfundsfag. Jeg vil gerne takke valgkommissionen for at give mig 

muligheden for at opstille til bestyrelsen for AU ved dette års universitetsvalg og derigennem muligheden for 

at varetage de studerende på Aarhus Universitets interesser.  

 

Jeg startede på universitetet i sommeren 2014 og har derfor hele min studietid været underlagt 

fremdriftsreformen, hvilket også var incitamentet til at møde op til mit første møde i Religionsvidenskabeligt 

Fagråd. Herfra fik jeg hurtigt lyst til at engagere mig mere i det studenterpolitiske og var fra efteråret 2016 

menigt medlem i Artsrådets forretningsudvalg og blev senere i 2017 formand for Artsrådet. Derudover har 

jeg i 2016 været næstformand i Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier og 

repræsentant for Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier i Studienævnet for Institut for Kultur og 

Samfund. Yderligere har jeg fra 2017 været en af Artsrådets repræsentanter i Akademisk Råd på Arts.  

Sideløbende med det lokale fagrådsarbejde har jeg været mandatbærer i Fællesrådet og AUPUS siden 

starten af 2016. Deltagelsen i AUPUS møderne betyder, at jeg er opdateret i forhold til, hvilke beslutninger 

og diskussioner, der tages i bestyrelsen og har en forståelse for, hvilken kæmpe styrke det er for de 

studerende, at Studenterrådet er baseret på de lokale fagråd og at mandatet i bestyrelsen varetages på 

baggrund af dette.  

 

Min interesse for studenterpolitik stammer oprindeligt fra en stigende frustration over nedskæringer på 

universitet som jeg bemærkede påvirkede min faglighed på Religionsvidenskab og mit eget og mine 

medstuderendes studieliv. Siden jeg startede mit tilvalg på Samfundsfag, har jeg reflekteret meget over min 

egen faglighed og de forskelligheder, der er imellem de forskellige uddannelser på universitetet, og hvor 

vigtige disse er for den enkelte uddannelse. Frustrationen over besparelser på vores uddannelser er der stadig, 

men det at være aktiv i studenterpolitiske organer har givet mig et indblik i de processer, der lige nu foregår 

på universitetet. Jeg har fået en forståelse for, hvor vigtigt det er, at der er studerende, der engagerer sig i 

studenterpolitik og arbejder sammen for fremadrettet at sikre, at vores uddannelser bevarer deres høje 

kvalitet, og at de studerende stadig føler, at de har en vigtig rolle i de beslutninger, der tages på universitet. 

Jeg har et ønske om at blive ved med at arbejde for en forbedring og opretholdelse af de gode uddannelser på 

Aarhus Universitet, og jeg er overbevist om at dette arbejde skal ske med en kontinuerlig inddragelse af de 

studerende på alle niveauer.  

 

Line Dam W.  

Line2012@hotmail.com, 40478355 

mailto:Line2012@hotmail.com
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Bilag 3: Valgkampsgrundlag 
 

Fagligt, fysisk og psykisk stærke 

uddannelser 
Studenterrådets valgkampsgrundlag 2017 
 

Universiteter er i stigende grad blevet et centralt punkt på den politiske dagsorden. 

Universitetets faglige, fysiske og psykiske studiemiljø er under pres da universitetet 

fortsat plages af organisatoriske udfordringer. Studenterrådet ser dog positivt på 

fremtiden. Universitetsledelserne tager problemerne seriøst og prioriterer 

medbestemmelse fra os studerende og ansatte. Der er dog fortsat lang vej igen og 

behov for, at vi sikrer at de gode intentioner føres ud i livet. 

Det følgende beskriver de områder, hvor Studenterrådet mener, at det er særligt 

vigtigt at sætte ind i forhold til bestyrelsen i det kommende år. 

Den brede studenterrepræsentation 
Studenterrådet er repræsenteret helt lokalt på fagene samt i alle arbejdsgrupper, 

udvalg og nævn, hvor der sidder studerende på universitetet. Det er vi, fordi vi tror på 

den brede repræsentation og samarbejde mellem alle studerende på Aarhus 

Universitet. Fordi vi tror på, at have et fundament dannet af de lokale fagråd giver os 

styrke, og gør det muligt for os at sikre en stærk forbindelse, mellem de enkelte 

studerende på de forskellige fag, op til vores kandidater i bestyrelsen, så vi sammen 

kan ændre vores fælles hverdag til det bedre. 

Den brede repræsentation muliggør, at selv studerende, som ikke er aktive i 

universitetspolitik, kan blive hørt, hvilket er første skridt i at få indflydelse over egen 

hverdag og studium. Det sikrer, at de, der sidder med viden om, hvad der fungerer 

lokalt, kan blive spurgt til råds og gøre deres viden gældende. Dette er vigtigt, da der 

sjældent bliver taget hensyn til lokale forhold fra centralt hold. 
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Det en prioritet for Studenterrådet, at alle studerende har mulighed for indflydelse på 

deres hverdag og at ledelsen i højere grad vælger løsningsformer, som tilgodeser 

lokale problemstillinger. Studenterrådet mener derfor, at den brede 

studenterrepræsentation er alfa-omega for et universitet, der kan omfavne en stor og 

forskelligartet studenterpopulation.  

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter: 

● At alle studerende kan blive hørt 

● At sikre lokale viden og interesser i relevante beslutninger 

● At sikre enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider  

Demokrati i din hverdag 
Studerende er en central del af universitetet, og det er kun naturligt, at studerende 

skal have indflydelse på deres hverdag samt på universitetets beslutninger og fremtid. 

De studerende skal derfor kunne vælge, hvem der repræsenterer dem i 

arbejdsgrupper og udvalg, som nedsættes af universitets-, fakultets- og 

institutledelserne. Studenterrådet vil fortsat kæmpe for, at der er studerende med i 

alle relevante fora og studenterrepræsentanterne er udpeget af de studerende. 

Hvorvidt studerende har indflydelse på hverdagen på universitetet hænger i høj grad 

sammen med universitetets nærdemokrati. Studenterrådet vil også kæmpe for, at 

bestyrelsen tager ansvaret for, at studenterindflydelse og universitetsdemokrati er 

velfungerende.  

Med universitetslovsændringen i 2003 forsvandt de studerendes og medarbejdernes 

flertal i bestyrelsen. Studenterrådet kæmper for en genindførelse af det interne flertal. 

I Studenterrådet kan vi godt se værdien af eksterne medlemmer af bestyrelsen, som 

inspirerer og har et andet perspektiv, men i sidste ende er det studerende og 

medarbejdere, som har deres daglige gang på universitetet. Derfor bør de sidde med 

den endelige beslutningskompetence. 

Studenterrådet går således til valg på følgende punkter: 

• Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora 

• At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende  

• At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitet 

• Genindførelse af det interne flertal i bestyrelserne på landsplan 

Styrkelse af studiemiljøet 
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Et godt studiemiljø har både en social, fysisk og psykisk dimension. Alle disse 

elementer er af samme vigtighed for at have et godt studiemiljø. 

Det fysiske studiemiljø 

Gode fysiske rammer er forudsætningen for et universitet i verdensklasse. Aarhus 

Universitet står i fremtiden overfor en række forandringer, hvor det i særdeleshed 

bliver væsentligt at være opmærksom på de fysiske rammer. Overtagelsen af 

Kommunehospitalet (KH) og konsolidering af fakulteterne medfører en 

omstrukturering, som også betyder, at studier skal flyttes rundt på campus Aarhus. 

Samtidig er det vigtigt, at universitetet i de kommende år ikke kommer til at mangle 

kvadratmeter. 

Studenterrådet vil i implementeringen af disse flytninger være opmærksom på, at 

hverken de eller udvidelserne skal medføre forringelser af studiemiljøet, men derimod 

føre til forbedringer. I det følgende vil vi derfor præsentere en række konkrete tiltag 

til forbedring af de fysiske rammer på Aarhus Universitet. 

Det fysiske studiemiljø på Aarhus Universitet kan utvivlsomt forbedres. Det fysiske 

studiemiljø omfatter både et godt arbejdsmiljø og et godt socialt miljø. Der er på hele 

universitetet generelt behov for faciliteter, der sætter den studerende i centrum og 

skaber rammerne for et godt studiemiljø både socialt og fagligt. Sådanne faciliteter 

indbefatter både gode undervisningslokaler, læsesale, grupperum og udendørs 

faciliteter. Eksempelvis er manglende muligheder for cykelparkering, de mange biler i 

Universitetsparken og manglen på gode udendørs arealer uden for Universitetsparken 

alle problemer som optager Studenterrådet. 

Det sociale studiemiljø 

Aarhus Universitetsundervisnings- og forskningsaktiviteter er i høj grad etableret 

omkring campusmiljøer, hvor bygninger, studieboliger og udearealer danner 

sammenhængende områder. Det giver noget unikt til studiemiljøet. Campusmiljøerne 

skal til stadighed styrkes, og kernen i etableringen skal være de forskellige områders 

lokale faglighed. For Studenterrådet er det væsentligt, at de lokale miljøer inddrages i 

den fysiske udvikling af campus. Det er også vigtigt, at Universitetet, blandt andet i 
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forbindelse med overtagelsen af Kommunehospitalet, etablerer studieboliger som en 

integreret del af campus. 

Studenterrådet mener, at studenterstyrede rum er vigtige, da de kan bruges til socialt 

samvær mellem de studerende i løbet af ugen. Et studenterstyret rum er ”ejet” og 

administreret af de studerende og vil derfor naturligt sikre, at de studerende får 

tilknytning til et sted, som er deres og ikke bare til låns. De studenterstyrede rum kan 

være et omdrejningspunkt i de studerendes hverdag, hvor studerende kan møde det 

tekniske administrative personale (TAP), det videnskabelige personale (VIP) og andre 

studerende. Studenterrådet vil derfor arbejde for, at alle studerende har adgang til et 

studenterstyret rum forankret i fagmiljøet. 

Foreningslivet på campusmiljøerne skal styrkes. Universitetet skal støtte op om og 

hjælpe studenterforeningerne. Dette kunne passende være i form af fordelagtige 

samarbejdsaftaler med kantiner eksempelvis som aftaler om priser på øl i 

fredagsbarer, kaffe til mødeaktivitet og mad til arrangementer. 

Det er dybt problematisk, at nogle studerende dagligt oplever at skulle bruge tid på i 

det hele taget at finde et sted at kunne arbejde med deres studier. Især grupperum er 

en mangelvare på universitetet, hvilket mindsker muligheden for, at de studerende 

kan mødes i deres læsegruppe. Dette er ikke blot et problem for de studerendes 

mulighed for at fordybe sig i studiets fag, men også et problem for de studerendes 

muligheder for et socialt liv med deres medstuderende. Læsegruppearbejde er også 

udgangspunktet for socialt samvær på studiet og dermed en lavere risiko for 

ensomme studerende og frafald. 

Det psykiske studiemiljø 

Alle studerende har ret til en værdig og god studietid. Derfor er det vigtigt, at 

universitetet prioriterer og bliver ved at forbedre det psykiske studiemiljø. 

Universitetet har i de sidste mange år forsøgt at gøre en større indsats, men i 

Studenterrådet mener vi, at der skal gøres langt mere. Særligt i forbindelse med 

diverse reformer er studerende sat enormt under pres; et pres som vi desværre ser, 

har en slagside for de studerende. 
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AU har lanceret op til flere initiativer i forbindelse med AU Vejledningen og 

Studenterrådgivningen, som fungerer godt. Desværre er alle disse initiativer 

underfinansierede og kan desværre ikke leve op til det massive pres, som hviler på 

dem. Studenterrådet mener derfor, at der skal bruges flere penge på AU 

Vejledningen, støttecenteret og Studenterrådgivningen. Endvidere mener 

Studenterrådet, at der skal oprettes en pulje til lokale initiativer til at forbedre 

studiemiljøet. 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter: 

• Der er fleksible fysiske rammer, som understøtter lokale studieaktiviteter og 

behov 

• De fysiske rammer sikrer, at studerende, TAP’ere og forskere møder hinanden i 

hverdagen 

• Der arbejde for gode kollegier tilknyttet campus 

• Alle studerende har adgang til et studenterstyret rum forankret i deres fagmiljø. 

• De lokale miljøer inddrages i indretningen af campus       

• Aarhus Universitet får flere grupperum og læsepladser       

• Grupperum og læsepladser skal være tilgængelige hele døgnet for flest mulige 

studerende 

• Bedre vilkår for cyklister på campusområderne. Dette kan ske gennem bedre 

parkeringsmuligheder for cyklister samt en begrænsning af unødig trafik på 

universitetet 

• Der kanaliseres flere penge over i både fælles og lokale aktiviteter til at 

forbedre trivslen, foreningslivet og det psykiske studiemiljø 

Prioritering af undervisning 
Universitetet og universitetsuddannelsernes helt særlige kendetegn er, at 

undervisning er forskningsbaseret. Universitetet skal nemlig levere tidssvarende 

undervisning, der sikrer fremtidig forskning og fagligt stærke kandidater. Da 

forskningsbaseret undervisning er en af universitetets kerneopgaver, mener 

Studenterrådet også, at universitetet skal tage denne kerneopgave seriøst. 

Universitetet skal prioritere både undervisning og forskning, men også sikre en 

uadskillelig sammenhæng mellem disse. 
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Da vi i denne tid ser besparelse på uddannelsessektoren, tvinger det universitetet til 

at ændre dets undervisningsudbud, hvor store forelæsninger erstatter 

holdundervisning, hvor personlig feedback erstattes af kollektive initiativer, og hvor 

ansatte og studerende må prioritere effektivitet på bekostning af kvalitet. For at 

uddannelse af høj kvalitet stadig kan være en strategisk prioritering, mener 

Studenterrådet at det er afgørende for god undervisning, at undervisere er i stand til 

at formidle deres forskningsresultater i den kontekst som gør sig gældende lige nu. I 

forlængelse af dette skal IT-kompetencer indenfor EDU-IT1 prioriteres som et fagligt 

supplement til den eksisterende undervisning. 

For at denne målsætning skal kunne nås, mener Studenterrådet, at der skal 

prioriteres ressourcer til opkvalificerende kurser indenfor formidling og IT gennem 

hele ansættelsen. Disse ressourcer skal være både økonomiske midler og en 

prioritering af den ansattes tid, da Studenterrådet anerkender, at det videnskabelige 

personale er presset på tid, og det er derfor nødvendigt med en ressourceprioritering 

fra ledelsens side. 

Ligeledes skal undervisningskompetencer prioriteres i ansættelser af videnskabeligt 

personale, dette kan for eksempelvis ske gennem inkludering af studerende i 

ansættelsesudvalg eller prøveforelæsninger som en del af ansættelsesprocessen. 

Studenterrådet mener, at man med disse tiltag vil sende et signal om at undervisning 

og forskning er ligeværdige kernekompetencer for Aarhus Universitet og at dette på 

sigt vil sikre at AU har de dygtigste folk inden for både forskning og undervisning. 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter: 

• Prioritering af forskningsbaseret undervisning 

• Prioritering af undervisning som et af AU’s kerneopgaver 

• Ressourcer prioriteres til stadig opkvalificering af samtlige forskeres 

undervisningskompetencer med hjælp fra den nyeste forskning 

• At universitetet prioriterer undervisningskompetencer i ansættelser af VIP’er 

• At universitet i højere grad sender et signal om at forskning og undervisning er 

ligeværdige kerneopgaver 

                                                           
1 Educational-IT  
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Konkurrence-/performancekultur 

Studiemiljøsundersøgelsen viser at 24% af de studerende på Aarhus universitet 

oplever hård konkurrence imellem de studerende. Det fremgår dermed at en stadigt 

stigende andel af de studerende udviser en usund konkurrence-/performancekultur. 

Dette kommer til udtryk ved, at de studerende i stigende grad ser hinanden som 

konkurrenter i stedet for kollegaer og samarbejdspartnere. Dette er særligt 

problematisk, da studiemiljøundersøgelsen viser en tæt sammenhæng mellem det at 

føle hård konkurrence med at føle sig mindre tilpas, opleve stærke symptomer på 

stress, føle sig ensom og opleve mindre støtte fra sine medstuderende. 

Som udgangspunkt er det ikke problematisk at studerende kan ”performe”, men det 

skal være på den måde, der tager udgangspunkt i dyb faglighed og hvor de 

studerende samarbejder for at opnå højest mulig viden. 

Læring stimuleres bedst i omgivelser, hvor viden er vigtigere end karakterer og hvor 

du kan samarbejde med dine medstuderende. AU skal være et sted hvor højest mulig 

viden tilstræbes, og det er vigtigt at vi skaber en kultur, som tilgodeser dette. 

På trods af gode intentioner og velvilje har AU endnu ikke formået at gøre noget ved 

den stigende problematik. I Studenterrådet mener vi, at det er alfa-omega at sætte 

ind nu. Derfor skal der prioriteres penge, til at forske i, og skabe tiltag, som kan 

mindske den hårde konkurrence i blandt studerende. 

Studenterrådet går derfor til valg på følgende punkter: 

• Søsætte initiativer, som fremelsker en lærings- og kvalitetskultur frem for 

en konkurrence-/performancekultur studerende imellem. 

• Skabe omgivelser hvor samarbejde og sparring er vigtigere end karakterer  

 

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende:  
• At alle studerende kan blive hørt 

• At sikre lokale viden og interesser i relevante beslutninger 

• At sikre enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider  

• Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora 

• At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende  
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• At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitet 

• Genindførelse af det interne flertal i bestyrelserne på landsplan 

• Der er fleksible fysiske rammer, som understøtter lokale studieaktiviteter og 

behov 

• De fysiske rammer sikrer, at studerende, TAP’ere og forskere møder hinanden i 

hverdagen 

• Der arbejdes for gode kollegier tilknyttet campus 

• Alle studerende har adgang til et studenterstyret rum forankret i deres fagmiljø 

• De lokale miljøer inddrages i indretningen af campus       

• Aarhus Universitet får flere grupperum og læsepladser       

• Grupperum og læsepladser skal være tilgængelige hele døgnet for flest mulige 

studerende 

• Bedre vilkår for cyklister på campusområderne. Dette kan ske gennem bedre 

parkeringsmuligheder for cyklister samt en begrænsning af unødig trafik på 

universitetet 

• Der kanaliseres flere penge over i både fælles og lokale aktiviteter til at 

forbedre trivslen, foreningslivet og det psykiske studiemiljø 

• Prioritering af forskningsbaseret undervisning 

• Prioritering af undervisning som et af AU’s kerneopgaver 

• Ressourcer prioriteres til stadig opkvalificering af samtlige forskeres 

undervisningskompetencer med hjælp fra den nyeste forskning 

• At universitetet prioriterer undervisningskompetencer i ansættelser af VIP’er 

• At universitet i højere grad sender et signal om at forskning og undervisning er 

ligeværdige kerneopgaver 
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Bilag 4: Studenterrådets liste- og valgforbund 
Studenterrådets valgforbund 

 

På sidste Fællesrådsmøde blev der stemt på nedenstående valgforbund som gældende til 

Universitetsvalg 2017 ved Aarhus Universitet. 

Til orientering: på sidste Fællesrådsmøde indstillede Valgkommissionen to forslag til, hvordan 

Studenterrådets liste- og valgforbund kunne se ud til det kommende Universitetsvalg. På mødet blev 

det vedtaget, at følgende liste- og valgforbund er gældende. 

 

Oversigt over lister i Studenterrådets valgforbund 

 

Listeforbund 

• Studenterrådets Spidskandidater 
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Bilag 5: nedsættelse af valgkampsgruppe 
 

Valgkampsgruppen 

I forbindelse med Universitetsvalget 2017 nedsætter Studenterrådet en valgkampsgruppe, der er den 

koordinerende gruppe op til og gennem valget. For at valgkampsgruppen kan koordinere valget 

over hele universitet, så er det en fordel, at der deltager en person fra hvert fagråd. Derfor er det 

vores forhåbning at hvert fagråd vil vælge en valgkampsansvarlig, som kan repræsentere sit fagråd i 

valgkampsgruppen. 

 

Møderne er som udgangspunkt åbne. Ønsker flere fra et fagråd at deltage, ud over den 

valgkampsansvarlige, er man meget velkomne. 

 

Når jeres fagråd har valgt en ansvarlig, så må vedkommende sende en mail med navn og fagråd til 

carina@sr.au.dk 
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Bilag 6: Indsuppleringsvalg til Forretningsudvalget 
 

Introduktion: 

Rebecca Østvand Matthiesen er udtrådt som menigt medlem af forretningsudvalget, og derfor er 

der en ledig plads. Det bliver et travlt efterår, og vi har brug for alle kræfter. Derfor bliver det på 

fællesrådsmødet torsdag den 21. september muligt at opstille til at tage denne plads i 

forretningsudvalget med indtræden umiddelbart efter eller 1. oktober.  

 

Arbejdet i forretningsudvalget 

Den daglige drift af Studenterrådet sikres først og fremmest af forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget består af syv indvalgte studerende, og arbejdet er først og fremmest bundet af 

Studenterrådets gældende arbejdsplan samt servicestrategi. Arbejdet spænder bredt: Fra 

kampagnearbejde og deltagelse i national studenterpolitik gennem DSF til opkvalificering af fagråd 

og afholdelse af arrangementer som Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 

 

Som medlem af forretningsudvalget er man en central del af Studenterrådets organisation, og man 

udgør derfor en vigtig brik i det studenterpolitiske arbejde ved Aarhus Universitet. At sidde i 

forretningsudvalget er derfor også forbundet med mange arbejdstimer både i hverdage, i aftentimer 

og enkelte weekender. 

 

Som vedtaget af Fællesrådet, kompenseres arbejdet i forretningsudvalget med et månedligt vederlag 

på kr. 3.145,- før skat i indeværende rådsår. 

 

Hvis man vil opstille: 

Spørgsmål til arbejdet i Forretningsudvalget og forholdene omkring opstilling kan rettes til Emil 

Outzen, formand for Studenterrådet, på tlf. 5134 0435 eller mail emil@sr.au.dk eller Hanna-Louise 

Schou Nielsen, næstformand, på tlf. 31663664 eller mail hanna@sr.au.dk.  

 

Det er muligt at opstille på mødet uden forudgående orientering samt skriftligt forud for mødet. 

Skriftlige opstillinger indsendes per mail til dirigent@sr.au.dk og skal være indkommet senest 

mandag den 18. september. 

 

mailto:emil@sr.au.dk
mailto:hanna@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk
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Medlemmer af forretningsudvalget: 

Emil Outzen (formand), Hanna-Louise Schou Nielsen (næstformand), Carina Molsen Nielsen, Niels 

Hvingelby, Nanna Winther, Søren Faurskov Hansen og Rebecca Østvand Matthiesen (udtrådt). 
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Bilag 7: Statutændring 
 

Stiller: Forretningsudvalget 

 

Omhandlende §6a 

 

Ændres fra: 

” Stk. 5 

Delegationen stemmer ved afstemninger på Politik Konferencen i én blok. Uenighed i delegationen afgøres 

ved simpelt flertal. Delegationens medlemmer kan dog fritstilles ved afstemninger med 2/3 flertal i 

delegationen.” 

 

Ændres til: 

” Stk. 5 

Delegationen stemmer ved afstemninger på Politik Konferencen i overensstemmelse med de internt i 

delegationen ved simpelt flertal vedtagne beslutninger. Delegationens medlemmer kan dog fritstilles ved 

afstemninger med 2/3 flertal i delegationen.” 

 

Motivation: 

Hele paragraf 6a blev skrevet fra ny af Statutudvalget ved sidste gennemgang af Statutterne, og var tiltænkt 

at samle vores DSF repræsentation i én paragraf, og klargøre praksissen at delegationen aftaler hvordan vi 

stemmer på delegationsmøderne, og så stemme i blok i salen. Ved efterårspolitikkonference sidste år 

opstod en situation hvor den nye paragraf blev tolket således at det blev en klods om benet i forhold til 

vores strategiske overvejelser og ønskede resultat. Fordi Dirigentinstitutionen har samme tolkning, er der 

derfor brug for en ændring af teksten, således at vi ikke står i samme situation igen. Formuleringen skal 

kunne tillade delegationen at splitte stemmer strategisk, så længe dette er aftalt på delegationsmøderne 

forinden. Fordi afstemningerne stadig er ved simpelt flertal, er det simpelthen en mulighed for at stemme 

på fx 3 kandidater i stedet for 2. 
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Bilag 8: indsupplering af medlem til LUPUS. 
 

LUPUS har oplevet mandefald, da flere af vores medlemmer har afleveret speciale, er taget i praktik 

udenbys mm. Der er derfor flere åbne pladser, vi gerne ser fyldt! 

Hvad er LUPUS? 

LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS). Vi tegner 

altså studenterrådets politik ”udadtil”. 

Hvad kan LUPUS? (vi har beføjelse til at…) 

● Vedtage politikpapirer – i princippet på alle områder. 
● Skrive høringssvar [gør vi ikke så meget i praksis, men måske er det dig der ændrer det?] 
● Igangsætte mindre kampagner. 
● Udvikle strategi rettet mod organer, der ikke rettet mod AUPUS’ område. 
● Godkende, og altså også afvise, delegerende til DSF’s politikkonferencer. 

Hvad laver vi i LUPUS? 

Vi er ved at lægge sidste hånd på valgskampsgrundlaget, elitepolitik og finansieringspolitik. Vi arbejder også 

med kommunalvalget, og har en række initiativer i støbeskeen her, men er selvfølgelig meget åbne for 

inputs. I efteråret er der lagt op til, at vi desuden skal arbejde med optag og indgang til universitetet, 

erhvervsrettethed, samt selvfølgelig PK. 

Hvorfor stille op til LUPUS? 

Du skal stille op til LUPUS, fordi det er her du får mulighed for at sætte et stort aftryk på Studenterrådets 

politik. Du kan desuden lære en masse og møde andre aktive, som også interesserer sig for 

studenterpolitik. Der er højt til loftet, og man behøver ikke have nogen særlig viden i forvejen, det kommer 

med tiden, og vi skal nok klæde dig godt på. 

Praktisk information om møder. 

Vi har et møde cirka én gang om måneden, og bestræber os på ikke at holde møder i eksamensperioderne. 

Forberedelsestid er cirka 30 min. Herudover foregår arbejdet i adhoc-udvalg. LUPUS giver aftensmad på 

mødet d. 27, og til vores juleafslutning. 

Der er altid kaffe og snacks til vores møder, og LUPUS giver den første øl- eller vand efter mødet. Vi har 

desuden bedre snacks til vores møder end de andre udvalg! 
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Opstilling. 

Opstilling til LUPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille om in absentia, ved skriftligt at 

meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk. 

Udvalgssekretæren Søren Fauerskov Hansen fra forretningsudvalget kan kontakters på soren@sr.au.dk, +45 

20947202 eller via facebook med spørgsmål mm. 

  

mailto:dirigent@sr.au.dk
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Bilag 9: Valgkommissionen 
 

Valgkommissionen søger suppleanter til universitetsvalget 2017 
  
Kære Fagrødder, 
Som I sikkert ved, så er Valgkommissionen i gang med at planlægge Studenterrådets deltagelse i 
universitetsvalget på Aarhus Universitet fra 13. til 16. november 2017. Derfor søger vi personer, der 
har interesse i at stille op som suppleant på Studenterrådets spidskandidatsliste. 
  
Om stillingen: 
Som suppleant tiltræder du i det tilfælde, at spidskandidaten udtræder. Derfor forventes det, at 
suppleanter er indstillet på at deltage i AUPUS-møder for at holde sig orienteret om den interne 
politik på Aarhus Universitet og deltager aktivt i valgkampen. 
For at komme i betragtning til at blive suppleant, skal du sende en opstilling senest mandag den 
25. september 2017 kl. 12.00 til valg@sr.au.dk. En opstilling skal indeholde: fulde navn, fag, en 
motivation og lidt om egne erfaringer i og uden for Studenterrådet. 
  
Interesseret?  
Hvis du har interesse i eller ønsker at stille op, så er du meget velkommen til at snakke med en af os 
fra Valgkommissionen eller snakke med Lieve Vermeulen eller Sune Koch Rønnow (de to 
nuværende bestyrelsesmedlemmer).  
Spørgsmål til Valgkommissionens arbejde kan stilles til Valgkommissionens formand Kristian 
Klausen eller sekretær Carina Molsen Nielsen. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. 
  
  
De bedste hilsner, 
Valgkommissionen 
  
Kontaktoplysninger: 
Kristian Klausen   +45 60683966 contact@kristianklausen.dk 
Carina Molsen Nielsen   +45 29627392 carina@sr.au.dk 
Lieve Vermeulen   +45 28992607 lieve@sr.au.dk 
Sune Koch Rønnow   +45 60145714 sune@sr.au.dk 
Valgkommissionen       valg@sr.au.dk 

 

mailto:valg@sr.au.dk
mailto:contact@kristianklausen.dk
mailto:carina@sr.au.dk
mailto:lieve@sr.au.dk
mailto:sune@sr.au.dk
mailto:valg@sr.au.dk
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