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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det 5. ordinære fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed kommer den 3. indkaldelse til det femte ordinære fællesrådsmøde d. 22. oktober 2020.

Det generelle tema for dette fællesrådsmøde er stadig det forekommende valg, hvor der nu er kommet bilag!
SRs klimapolitikpapir skal også op og vende på fællesrådet, og er indsat i sin fulde længde på denne
udsending. Yderligere nyt på dagsordenen er at FU lægger op til debat omkring ændringer af retningslinjerne
for aktivitetspuljen.
Desuden skal Malthe, vores grafiker, starte i praktik hos studenterrådet, og han vil derfor komme forbi og
fortælle hvad det går ud på. Ud over dette er bilaget, der beskriver ændringsforslaget til KAMPUS, blevet
opdateret.

Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til personvalg ved at indsende en skriftlig
opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på mødet.

Ønsker du eller dit fagråd et punkt på dagsordenen eller en workshop på fællesrådsmøderne, så er I
mere end velkommen til at kontakte Dirigentinstitutionen via kontaktoplysningerne nederst. Alle er
velkomne til at komme med forslag til fællesrådsmødernes indhold.

Tidsplanen frem til det 5. ordinære fællesrådsmøde:
Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16:15-20:00 - 5. ordinære fællesrådsmøde

Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt andet på
dirigent@sr.au.dk.

Skulle man mod forventning forefinde fejl eller mangler i nærværende udsending såvel som andre
udsendinge, så er man mere end velkommen til at forelægge Dirigentinstitutionen den pågældende
uhensigtsmæssighed med henblik på korrektion i senere udsendinge eller på det relevante fællesrådsmøde.

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:
2. dirigent
Morten Engsvang
dirigent@sr.au.dk
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FÆLLESRÅDSMØDE

Foreløbig dagsorden til 5. ordinære Fællesrådsmøde d. 22.10.2020
Torsdag d. 22.10.20 kl. 16:15-19:20, Richard Mortensen Stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)
1.2 Godkendelse af referat - 4. ordinære fællesrådsmøde d. 17.09.2019 (O+D+B)
(Bilag 1)
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

16:15-16:25

2. Sager til behandling I
2.1 Introduktion af praktikant (O)
2.2 Politikkonferencen (O)
2.3 Ændringsforslag til aktivitetspuljens retningslinjer (bilag 4 og bilag 5) (D+B)
2.4 Universitetsvalget 2020 (O+D+B)
2.4.1 Valgkampsgrundlag (bilag 11,12 og 13)
2.4.2 Valgbudget (bilag 2)

16:25-17:45

3. Pause 17:45-17:55

4. Sager til behandling II
4.1 Indstilling til omstilling af KAMPUS(bilag 3) (D+B)
4.2 Vedtagelse af studenterrådets klimapolitikpapir (bilag 10) (D+B)
4.3 Opstilling til Dirigentinstitutionen(bilag 6)(B)

17:55-18:50

5. Meddelelser
5.1 Forretningsudvalget (O)
5.2 AUPUS (O)
5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (bilag 7)
5.3 KAMPUS (O)
5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (bilag 8)
5.4 LUPUS (O)
5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (bilag 9)
5.5 Fagrådsrunden (O)
5.6 Andre (O)

18:50-19:10

6. Evt. 19:10-19:15

7. Mødeevaluering (uden for referat) 19:15-19:20
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FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 1: Referat af det 4. ordinære Fællesrådmøde d. 22.10.2020
Foreløbig dagsorden til 4. ordinære Fællesrådsmøde d. 17.09.2020
Torsdag d. 17.09.20 kl. 18.15-20.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Malene (Arts) M, Anders (FU), Asbjørn (FU), Peter (FU) M, Morten (2. Dirigent),

Jonathan ( 1. Dirigent), Lasse (RIA) M, Katrine (Artsrådet) M, Alexander (FU), Ditte

(Arts) M, Sofie (FU/MoGenS) M, Ditte (RIA) M, Anders (Statsrådet), Tenna (Arts) M,

Peter (RIA) M, Puk (Artsrådet) M, Sarah (Artsrådet) M, Erik S (Sigma) M, Simon (Sigma)

M, Erik F (Sigma) M, Marie (FU) M, Mikkel (Jurarådet) M, Stine (SJUS) M, Bjørn

(Sekretariatsleder), Lars (RIA) M, Mathias (Oceonrådet) M og Christian (ABC) M.

Der er quorum

1.2 Godkendelse af referat fra det tredje ordinære fællesrådsmøde d. 18.08.2020 (O+D+B)

(Bilag 1)

Referatet fra tredje ordinære fællesrådsmøde er godkendt.

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt.

18:00-18:05

2. Sager til behandling I

2.1 Studenterrådets liste- og valgforbund for universitetsvalget 2019 (O+D+B) (bilag 2)

Jonathan orienterer om tidligere praksis for liste- og valgforbund.

Valgkommissionen indstiller til, at man fortsætter praksis fra 2019, hvor man opstiller med

valgforbund.

Der stemmes for, at man kun behandler beslutningen om valgforbund én gang.

Det vedtages.

Der stemmes om, Studenterrådets går til valg med valgforbund.

Det vedtages.

2.2 Præsentation af Studenterrådets spidskandidat til AU’s bestyrelse (O)

Studenterrådets valgansvarlige Sofie og Peter præsenterer deres tanker om valgkampen

2020.

Der stilles spørgsmål til fristen for photoshoot.

18:05-18:25
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FÆLLESRÅDSMØDE

Der svares, at man stadig godt kan få taget billeder bagefter. Den tidligere frist er sat for at

være sikker på, at plakaterne er klar til plakatstorm.

Der stilles spørgsmål til, hvornår der tages billeder sammen med bestyrelseskandidaten.

Der svares, at det sker samme dag.

Det bemærkes afslutningsvis, at alle tidspunkter er tentative, da man ikke kender til det

lokale smittetryk fremadrettet. Derudover mangler man suppleanter til bestyrelsesposten.

Hvis man stiller op som suppleant, kommer man med på valgplakater med

bestyrelseskandidaten.

Der stilles spørgsmål til, hvordan det foregår, hvis man gerne vil være suppleant.

Der svares, at man som udgangspunkt kan kontakte sin nærmeste valgansvarlige. Det

anbefales, at kontakten rettes til valg@sr.au.dk.

Mikkel Grøne præsenteres som bestyrelseskandidaten. Der klappes!

3. Pause 18:25-18:30

4.  Universitetsvalget 2020

4.1 Workshop om valgkampsgrundlaget for Studenterrådet ved Aarhus Universitet (O+D)

(bilag 3)

Studenterrådets valgsansvarlige præsenterer workshop om valgkampsgrundlaget.

Man har fokus på, hvordan man kan afholde valgkampen forsvarligt i overensstemmelse

med det gængse regler for corona.

Der åbnes for forslag

Arts

Man plejer at køre kantinevalgkamp. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har man online reach.

Man har taget fat i institutlederne for at høre, om man kan komme ud på forelæsningerne.

Ellers kan man overveje at lave valgvideoer, der oplyser de studerende.

Coronasikkert.merch kan være være stressbolde eller et kæmpebanner.

Sigma

Man kunne komme ind til Zoomforelæsninger eller lave videoer. Man kan også undersøge

muligheden for at benytte sig af de forskellige foreninger.

Man opfordrer til, at man har fokus på fælles regler på AU.

RIA

18:30-19:10
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FÆLLESRÅDSMØDE

Kantinen på Navitas er heldigvis ret stor. Derudover har man allerede nu to corona-sikrede

kontorer, hvorfra man kan føre valgkamp.

Statsrådet

Man erklærer sig enig i ovenstående forslag. Derudover opfordres der til, at man i højere

grad benytter plakaterne til at motivere de studerende til at stemme. Muligvis med link.

Det indskydes, at man linker til fagrådene på plakaterne.

Det bemærkes i den forbindelse, at man skal passe på med at tilplastre plakaterne med

information.

Jurarådet

Man kan søge at være til stede før og under forelæsninger.

Der spørges ind til, om man har adgang til stemmeprocenter.

Der svares, at studenterrådets forretningsudvalg har adgang til sidste års tal, og man må

gerne spørge. Valgprocenten i 2019 var 17,8%.

4.2 Drøftelse om valgkampen 2020 (O+D) (bilag 4)

5. Pause 19:10-19:15

6. Sager til behandling II

6.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (O+D+B) (bilag 5)

Jonathan orienterer om indsupplering til dirigentinstituition.

Anders og Erik fra FU stiller op som stemmetællere.

Jonathan orienterer om, at han træder tilbage, og der skal derfor indsuppleres en

chefdirigent og en 1. dirigent.

Der er ingen opstillinger.

Morten fortsætter som 2. dirigent, og varetager indtil videre rollen som Chefdirigent.

6.2 Indsupplering til Aktivitetspuljen (O+D+B)

Sofie orienterer om aktivitetspuljen.

Erik S stiller op, og vælges ind.

19:15-19:20
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FÆLLESRÅDSMØDE

7. Punkter til næste Fællesrådsmøde d. 22.10.2020

Det lægges åbent for salen om fagrådene har emner, man ønsker at få drøftet på fremtidige

møder.

SJUS ønsker at få klargjort, hvilke rettigheder man har, hvis man er utilfreds med, hvordan

ens kurser bliver drevet.

Arts ønsker at fokusere på trivsel eventuelt med et corona/online perspektiv.

Det bemærkes, at man har ansat to medarbejdere i sekretariatet, der arbejder med trivsel.

Begge kan eventuelt komme med på et fællesrådsmøde, såfremt det har interesse.

Sigma ønsker at kigge på, hvilke måder man kan søge ressourcer fra Studenterrådet som

fagråd.

19:10-19:15

8. Meddelelser

8.1 Forretningsudvalget (O)

Alexander orienterer. Man har fokus på den nuværende situation med corona,

universitetsvalget og trivsel

8.1.2 Studenterpolitisk Forum

Alexander orienterer om studenterpolitisk forum, hvor man i samarbejde med Konservative

Studerende og Frit Forum er blevet enige om temaet: AU’s kommunikation med de

studerende. Man må meget gerne kontakte Puk, Asbjørn eller FU, hvis man har eksemper

8.2 Danske Studerendes Fællesråd (O)

DSF (Johan) orienterer om den nationale situation.

Der er fokus på studiestart, hvor man har været opmærksom på de trivselsmæssige

udfordringer.

Finansloven er kommet, hvor man er utilfreds med det manglende fokus på

uddannelsespolitik. I den forbindelse laver man noget ”ballade” ved folketingets åbning, da

man skærer på uddannelser ved den nye politiaftale.

Der kører en del sager om sexchikane i den offentlige debat. Man har fokus på, hvordan

man følger systematisk op på sådanne sager på universiteterne.

19:15-19:50
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DSF (Signe og Carina) orienterer videre.

Carina fortæller om Politik Konference (PK). Det er en oplagt mulighed for at høre, hvilke

udfordringer eller succeshistorier, der er i de andre medlemsorganisationer. RUC afholder

PK i november, og man opfordres til at deltage. Man har naturligvis fokus på at gøre det

corona-sikkert.

Der spørges ind til temaet for PK.

Signe svarer, at der skal vælges et nyt forretningsudvalget. Derudover skal der vedtages en

arbejdsplan for 2021. Og sidst skal man behandle et politikpapir om optag og adgang på de

videregående uddannelser. Der vil være mulighed for at komme med ændringsforslag samt

ændringsforslag til ændringsforslag, ligesom man kender det fra sit lokale fagråd.

Der bliver spurgt ind til, hvor mange man må komme.

Man arbejder på det, og har i den forbindelse fokus på, at de forskellige

medlemsorganisationer kan få brugt deres respektive mandater.

Forretningsudvalget kommer til at melde noget ud vedrørende delegationen til PK.

Signe orienterer videre om arbejdet med den nye karakterskala.

Helt kort har Signe siddet med i en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til

forskellige forslag til en ny karakterskala. Man er nu ved at nå til vejs ende, og aflevere en

rapport til undervisnings- og uddannelsesministeren.

Årsagen til, at man kigger på den nuværende skala er, at man på baggrund af en evaluering

har konstateret, at den har nogle uhensigtsmæssige konsekvenser.

Man har i gruppen ikke fokuseret på tallene, men snarere at man ikke har negative tal, og

generelt anvendelsen af karakteren samt feedback og læringsmiljø.

Overordnet har gruppen haft et fokus på, at man generelt får færre karakterer fra folkeskole

og frem.

8.3 AUPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 7)

Ditte (Arts) orienterer

8.3.1 Temamøde om uddannelse under Corona

Det er tirsdag d. 22. september

Anders (Statsrådet), Mikkel (Jura) og Alexander (FU) stiller op og vælges ind.
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8.4 KAMPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 8)

Erik (FU) orienterer

Der er ingen opstillinger

8.5 LUPUS og indsupplering (O+B) (Bilag 9)

Anders (FU) orienterer

Der er ingen opstillinger

8.6 IC (O)

Sofie (FU) orienterer

Der er ingen opstillinger

8.8 Andre

RIA har fået ny bestyrelse.

9. Evt.

Sigma har fået en matematiker

Meld jer til mødet med Berit Eika (Peter FU)

19:50-19:55

10. Mødeevaluering (uden for referat) 19:55-20:00
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Bilag 2: Valgbudgettet 2020

Hermed fremlægger vi budgettet for valget. Vi har lidt flere penge allokeret end sidste år, dog blev
disse sidste år fundet i KAMPUS budget, så niveauet er ikke meget forskelligt.
Nogle poster er stadig usikre idet vi endnu ikke ved, hvilke aktiviteter vi får lov til at afholde op til
og under valget. Derfor forventer vi at der kommer til at ske ændringer i takt med at vi finder ud af
mere om regler og retningslinjer.
Vi har f. eks sat penge af til værnemidler til valgboderne, men har efterspurgt at AU stiller disse til
rådighed. De penge, der kunne frigives her, vil vi omfordele til flere digitale PR-tiltag, for at køre
mere tydelig online valgkamp.
Budgettet ligger på 74000, vi ligger lige en smule over, men det regner vi med jævner sig når nogle
af udgifterne bliver realiserede.
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Bilag 3: Indstilling til omstilling af KAMPUS

KAMPUS blev dannet som en dynamisk måde at få kampagner hurtigt fra ide til eksekvering, dette
fungerede rigtig godt for 4 år siden da udvalget blev dannet, men har siden hen langsomt mistet opbakning
ved at udvalgets kernemedlemmer enten er blevet færdige med deres studie eller har valgt at bruge deres tid
et andet sted. Dette har resulteret i at KAMPUS har mistet meget af sin effektivitet. KAMPUS i sin
nuværende, har valgte repræsentanter fra Fællerådet, samt har målrettet sine aktiviteter til fokus på
studerendes økonomiske, sociale og faglige interesser.

Ideen med formaliseringen af KAMPUS, som et udvalg, var at give fællesrådet en lige og god adgang til at
udføre kampagner og sikre at vi som organisation kan se os selv i kampagnerne. Dette fungerer fint som
koncept når der er rig opbakning, problemet er dog at konceptet bliver fuldstændig undermineret når
opbakningen mangler.

KAMPUS, har de sidste 2 år haft en lang række ideer til kampagner som man ikke har kunne løfte, ikke på
grund af manglende midler eller evner, men på grund at simple manglende mandkraft. På samme tid har
andre udvalg selvstændigt afholdt meget succesfulde kampagner og arrangementer fuldstændig uden
KAMPUS’ hjælp.

Dette har således ledt til at der i effekt bliver afholdt færre kampagner, at kampagner tager længere tid at
starte, og at budgettet bliver brugt på en måde hvor det ikke er alle i fællesrådet som kan se sig enig i
formidlingen af dette.

Med det sagt har det tilbageværende udvalg brugt tid og kræfter på at udarbejde to løsningsforslag til
hvordan Studenterrådet igen hurtigt og effektivt kan afholde kampagner, og at fællesrådet fortsat har en klar
og god mulighed for at have indflydelse over de vilkår kampagnerne udfolder sig under.

Løsningsforslag 1 – Synlighedsudvalget

Formålet med et synlighedsudvalg er, at vi i højere grad tager ejerskab over vores eksisterende arrangementer
såsom Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Dette vil øge kendskabet til
Studenterrådet, og dermed styrke studenterrepræsentationen på Aarhus Universitet. Synlighedsudvalget
bygger på KAMPUS’ oprindelige grundlag, da man stadig vælger repræsentanter fra Fællesrådet.

Omlægningen medfører, at KAMPUS’ nuværende ressourcer, der er tiltænkt generelle kampagner, flyttes ud
af udvalget, og øremærkes til kampagner, som administreres af LUPUS, AUPUS og International
Committee. Det bemærkes, at udvalgene ikke modtager ressourcerne, men har mulighed for at benytte disse
efter behov. Grunden hertil er, at udvalgene LUPUS, AUPUS og International Committee hidtil har stået for
specifikke kampagner f.eks. ”Be Nice, Not Træls” og ”Bevar studienævnene”. Dette afhjælper tidligere
udfordringer, hvor KAMPUS har skullet komme op med kampagner i stedet for at understøtte de øvrige
udvalgs aktiviteter.

Fordele:
- Vi beholder stadig et stående udvalg, hvor Fællesrådet er repræsenteret.
- Ressourcer forvaltes på en mere forsvarlig måde, da man ikke ser sig tvunget til at bruge dem.
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- Udvalgets medlemmer har mulighed for at opbygge kompetencer inden for kampagneaktivitet og
markedsføring.

Ulemper:
- Forslaget løser ikke udfordringen med manglende opbakning.

Løsningsforslag 2 – Aktivistisk Koordinator

KAMPUS sættes i dvale, og man arbejder hen imod permanent at afvikle udvalget. De nuværende
ressourcer deles i to. Der oprettes en pulje til kampagner, som det vil være muligt for fællesrådet
eller de øvrige udvalg at benytte, skulle behovet opstå. Koordineringen og forvaltning af disse
ressourcer sker gennem den aktivistiske koordinator i forretningsudvalget. Det bemærkes, at
koordinatoren ikke selv har kompetence til at selvstændigt igangsætte kampagner, men agerer på
baggrund af udvalgenes eller fællesrådets ønsker og behov. Det resterende ressourcer allokeres til
synlighed på blandt andet Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Disse forvaltes af
de respektive ansvarlige fra forretningsudvalget under inddragelse af sekretariatets projektledere.

Fordele:
- Det bliver hurtigere at få stablet en kampagne på benene, da koordinatoren ikke skal igennem et

udvalg, men snarere reagere på deres behov.
- Det bliver nemmere at finde frivillige til afholdelse af kampagner, da man søger dem på én specifik

kampagne i stedet for, at det KAMPUS’, der skal levere mandskabet året rundt.
- Beslutningskompetencen rykkes ud til udvalgene fremfor, at man skal igennem KAMPUS’, som det

tidligere have været tilfældet.

Ulemper:
- Centraliseringen af ansvaret på koordinatoren skaber en stor arbejdsbyrde for vedkommende.
- Løsningen er følsom over for spidsbelastninger i behov og ønsker. Ressourcerne skal helst fordeles

udover hele året.

Løsningsforslag 3 – KAMPUS

KAMPUS forbliver i sin nuværende form.

Fælles for begge løsninger

Fælles for begge løsninger bemærkes det, at KAMPUS’ budget for 2021 er 65.000 kroner. 5.000 af
disse er øremærket til Uddannelsesalliancen.

14



FÆLLESRÅDSMØDE

Bilag 4: Ændringsforslag til aktivitetspuljens retningslinjer

Forretningsudvalget indstiller et ændringsforslag i aktivitetspuljens retningslinjer til fællesrådet.
Beslutningskompetencen ligger i FU, men vi er blevet enige om at bringe det op til fællesrådet, så
vi er sikre på at de støttemuligheder vi tilbyder, har retningslinjer som flest af de studerende er
enige i.

Ændringsforslag 1 til retningslinjer om ansøgninger:

Ansøgninger om støtte til opstart af nye af foreninger skal indeholde følgende:

▪ Årsregnskab og årsberetning 2 1 år frem efter modtaget støtte

Motivation for ændringsforslag 1: Vi vil gerne ændre kravet til ansøgninger om støtte til
nyopstartede foreninger fra at være 2 års regnskab og beretning efter modtaget støtte, til kun at være
1 år. Det støtte vi yder forventes brugt i opstartsfasen (hvilket vi ser som det første år) og derfor
finder vi det ikke nødvendigt, at kræve at foreningerne eftersender regnskab og beretninger længere
frem end efter det første år. Vi har ingen krav om budget, da vi prøver at udgøre et alternativ til
andre fonde som efterspørger det. Budgetter er svære at lægge før en opstart og vil ofte være
mangelfulde og ændres løbende, derfor har vi også set det som et bedre alternativ at efterspørge
regnskab efterfølgende, så vi kan se hvordan støtten er blevet brugt.

Ændringsforslag 2 til interne retningslinjer:

Tilføjelse af punkt:

- I tilfælde af udeblivelse af svar 2 uger efter modtaget ansøgning, således der ikke kan drages
beslutning med enighed blandt 2 ud af 3 puljemedlemmer, indtræder den valgte
forretningsudvalgsansvarlige med et afgørende mandat.

Motivation for ændringsforslag 2: Vi vil gerne ændre i de interne retningslinjer for
aktivitetspuljeudvalget, så der i tilfælde af manglende svar fra 2 mandatbærere 2 uger efter
modtagelse, kan træffes en beslutning af FU-medlemmet. Dette vil sikre at ansøgere altid får svar
rettidigt. Det vil selvfølgelig altid forsøges efterlevet, at det er mandater i udvalget som træffer
beslutninger, men da vi ikke tidligere har haft officielle retningslinjer for udeblivelse af svar, mener
vi det er meningsfuldt at tilføje disse. Det kan f. eks også være i sager med flere inhabile
medlemmer.
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Bilag 5: Retningslinjer for aktivitetspuljen 2020

Kursiv slettes efter Fællesrådsmødet d. 18. oktober 2020.

Følgende forslag til ændringer/tilføjelser er et bud på at strømline
aktivitetspuljens arbejde og skabe et fælles udgangspunkt for
vurderingen af ansøgninger. Ændringer/tilføjelser er markeret med rød.

Har I fået en god idé til et nyt projekt på jeres studie, eller har jeres
forening økonomiske problemer? Så kan I ansøge om tilskud fra
Studenterrådets aktivitetspulje.
Aktivitetspuljen har til formål at yde økonomisk støtte og tilskud til
faglige og studenterpolitiske aktiviteter, samt arrangementer og
kampagner.

Hvem kan søge?
● Fag- og fakultetsråd
● Studenterdrevne projekter og foreninger

Aktivitetspuljen støtter:
● Tilskud til faglige og studenterpolitiske aktiviteter, samt arrangementer og kampagner
● Opstart af nye faglige og/eller studenterpolitiske foreninger
● Lukningstruede faglige og/eller studenterpolitiske foreninger

Aktivitetspuljen støtter ikke:
● Driftstilskud til eksisterende foreninger
● Arrangementer der udelukkende er af social karakter
● Studieture under 40 personer
● Enkeltpersoner

Hvor meget kan man søge?
● Som udgangspunkt op til 2.500 kr.
● Ekstraordinært kan der ydes op til 5.000 kr.

Forudsætninger for at søge støtte:
Ansøgninger til faglige og studenterpolitiske aktiviteter, samt arrangementer og kampagner skal
indeholde følgende:

● Navn, studie, mail og telefonnummer på kontaktpersonen
● Grundlæggende oplysninger om ansøgeren samt ansøgerens bankoplysninger
● Projektbeskrivelse, herunder forventet deltagerantal
● Samlet budget for aktiviteten/arrangementet, samt hvad eventuel støtte konkret skal

bruges til
● Tidsplan for aktiviteten/arrangementet
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● Såfremt pengene ønskes udbetalt inden arrangementets afholdelse, bedes det også noteres
i ansøgningen.

Skal fremsendes efter arrangementets afholdelse:
● Bilag/kvittering på udgifter for den afholde aktivitet / arrangement
● En kort beretning om afviklingen af arrangementet samt reelt deltagerantal.

Ansøgninger om støtte til opstart af nye af foreninger skal indeholde følgende:
● Årsregnskab og årsberetning 2 år frem efter modtaget støtte

Ansøgninger om støtte til opstart af nye af foreninger skal indeholde følgende:
● Årsregnskab og årsberetning 1 år frem efter modtaget støtte

Ansøgninger om støtte til lukningstruede foreninger skal indeholde følgende:
● Årsregnskab og årsberetning 2 år frem efter modtaget støtte
● Dokumentation for drift 2 år tilbage

Det bemærkes, at man i vurderingen bør være opmærksom på forskellen mellem årsregnskab og
budget. Et årsregnskab er et bagudrettet overblik over de finansielle aktiviteter i det forgangne
regnskabsår. Budgettet er et estimat over fremtidige aktiviteter.

Deadlines for ansøgninger:
● Ansøgninger om beløb under 2.500 kr. kan indsendes løbende.
● Ansøgninger om beløb over 2.500 kr. skal indsendes inden hhv.  31/3, 31/5, 30/9 og 30/11

Svar på ansøgninger:
● Ansøgninger om beløb under 2.500 kr. modtager svar senest 3 uger efter ansøgningen er

modtaget. I sommer og juleperiode kan dette dog fraviges.

● Ansøgninger på beløb over 2.500 kr. modtager svar på det resterende beløb over de 2.500
kr. senest 3 måneder efter fristens udløb

Internt svar på ansøgninger:
● Aktivitetspuljeudvalget godkender senest ansøgningen to uger efter, at ansøgningen er

modtaget. Bogholder sender en påmindelse til aktivitetspuljeudvalget en uge efter
modtagelsen af ansøgningen. Ved manglende svar efter to uger tilfalder
beslutningskompetencen det ansvarlige medlem af forretningsudvalget.

Ansøgning skal sendes til:

kontor@sr.au.dk
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Hver ansøgning vurderes individuelt af aktivitetspulje-udvalget. Aktivitetspuljen har et fast beløb
årligt, hvorfor imødekommelse afhænger af mængden af relevante ansøgninger. Da uddeling af
støtte er et prioriteringsspørgsmål, kan tilbagevendende begivenheder ikke garanteres støtte hvert
år. Men vi opfordrer naturligvis alle til at søge!

Dette står ikke på hjemmesiden, men ligger som retningslinjer i drevet, og vil blive udleveret til alle
nye medlemmer i aktivitetspulje-udvalget.

Aktivitetspuljeudvalget
Aktivitetspuljeudvalget er ansvarlig for tildeling af midler fra Studenterrådets Aktivitetspulje.
Efter Forretningsudvalgets, FU’s konstituering indkalder den af FU valgte aktivitetspulje ansvarlige
til et introduktionsmøde. På dette møde er det meningen at man lige får sat ansigt på hinanden og
får gennemgået samt eventuelt opdateret retningslinjerne.
Udvalget arbejder primært via mailkorrespondance og tager stilling til ansøgningerne løbende.

Sammensætningen
● Studenterrådets bogholder
● Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, hvilken udvælges internt i

Forretningsudvalget.
● 3 medlemmer valgt blandt alle studerende på Aarhus Universitet på det konstituerende

Fællesrådsmøde.

Studenterrådets bogholder og medlemmet af FU, som er valgt som aktivitetspulje ansvarlig har
ikke mandat ved stemmeafgivelse, men deltager ligeledes aktivt i diskussionerne.

Vurderes det af Studenterrådets bogholder og/eller den af FU valgte aktivitetspulje-ansvarlige, at
et af de mandatbærerne medlemmer er inhabile i en konkret ansøgning vil dette medlem ikke
kunne stemme med hensyn til afgørelsen af den konkrete sag.

Konstituering
Udvalget har ingen formand, men Studenterrådets bogholder står for administrationen af udvalget.
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Økonomi for aktivitetspuljen
Størrelsen af puljen fastsættes årligt i Studenterrådets budget, der godkendes af Fællesrådet.

Bilag 6: Opstilling til Dirigentinstitutionen
Da Jonathan blev gammel og grå, så sidder jeg nu alene i rollen som dirigent, da rollerne ikke blev besat på
sidste møde. Der er derfor 2 ledige pladser i dirigentinstitutionen på nuværende tidspunkt:

Det er altså muligt at stille op til posten som  Chefdirigent og 1. dirigent.

Arbejdet i Dirigentinstitutionen
Dirigentinstitutionens opgaver er beskrevet i statutten, særligt kapitel 7, men kan opsummeres til:

● Planlægning og afholdelse af fællesrådsmøder
● Fortolkning af Studenterrådets Statut
● Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet

Fællesrådsmøder
Den primære arbejdsopgave for Dirigentinstitutionen er Fællesrådsmøderne. Dirigentinstitutionen er
ansvarlig for at indkalde Fællesrådet, sammensatte dagsordenen og indsamle de relevante bilag. I praksis er
det i høj grad Forretningsudvalget, de politiske udvalg og fagrådene som leverer det egentligt indhold til
punkterne og skriver bilag, men dirigenter står for at indhente det hele og sætte det sammen i udsendingerne
til fællesrådet, samt at sikre at de faste punkter tages op på de rette tidspunkter.
Derudover er det også dirigenter som står for at lede selve afholdelsen af Fællesrådsmøderne.

Fortolkning af Studenterrådets Statut
Hvis der opstår tvivl omkring hvordan Studenterrådets Statut (dvs.Studenterrådets vedtægt) skal forstås,
enten generelt eller i forhold til en specifik situation, er det op til Dirigentinstitutionen at afklare dette.

Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet
Det er Dirigentinstitutionen opgave at kontrollere, at alt i Studenterrådet går rigtigt til, og at vi overholder
vores Statutter og vores principper om demokrati og studenterrepræsentation. Det indebærer fx at
Dirigentinstitutionen kontrollerer forretningsordenen fra de politiske udvalg og fagrådenes vedtægter, eller
sikre at diverse møder er korrekt indkaldt, således at alle har haft mulighed for at deltage. I sidste ende er det
Dirigentinstitutionen, der skal være demokratiets vogtere i Studenterrådet.
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Dig som dirigent
Arbejdsbyrden er i det daglige ikke særlig stor, men giver dig en unik mulighed for at sætte et præg på
Studenterrådet, og være en vigtig understøttelse af Forretningsudvalgets og fagrådenes arbejde.
Dirigentinstitutionen er både oplagt for dig, der er lidt nyere i Studenterrådet, men gerne vil ind i den indre
kerne af Studenterrådets arbejde, og som måske har friske nye idéer til hvordan Fællesrådsmøderne kan
tilrettelægges - og samtidig også oplagt for den mere garvede aktive i Studenterrådet, som vil bruge sin
erfaring til at hjælpe med at alt går rigtigt for sig.

I den nuværende Dirigentinstitutionen er vi meget optaget af at sikre en ordentlig overlevering  til de nye, så
du skal ikke være bekymret for pludselig at stå med det hele selv. Skiftet midt i et rådsår giver en oplagt
mulighed for god overlevering, og at vi kan overdrage opgaver løbende.

Har du nogen spørgsmål til posterne eller arbejdet i Dirigentinstitutionen er du velkommen til at kontakte de
nuværende dirigenter:

Morten Engsvang, 2. dirigent

morten@sr.au.dk
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Bilag 7: Indsupplering til AUPUS

AUPUS
AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har
til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere
mellem tværgående udvalg, akademisk råd og studienævn. Udvalget er både for indvalgte og dem,
som gerne vil have en sans for, hvad der sker på hele universitetet.

Spørgsmål kan rettes til Ditte på Ditte@sr.au.dk

Bilag 8: Indsupplering til KAMPUS

Valg af medlemmer til KAMPUS
Kampagne-udvalg ved Studenterrådet. KAMPUS har til opgave at planlægge og udføre
Studenterrådets kampagneaktiviteter. Det kan være politiske kampagner, samt synligheds- og
oplysningskampagner.

KAMPUS er for dig, der synes kampagnearbejde er spændende. Arbejdet indebærer forskellige
facetter, hvorfor der er rig mulighed for at få dine kompetencer og interesser i spil. Det strækker
sig over idéudvikling, planlægning, koordinering, praktisk arbejde og gennemførelse af aktiviteten.

Spørgsmål vedrørende KAMPUS kan rettes til:
Erik H. Poulsen, mail: erik@sr.au.dk
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Bilag 9: Indsupplering til LUPUS

Valg af medlemmer til LUPUS
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
● Udvikle strategi rettet mod organer, der ikke rettet mod AUPUS’ område.
● Godkende, og altså også afvise, delegerende til DSF’s politikkonferencer.

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.
Der er mulighed for at være en del af DSF, og være med til at flytte politik nationalt. 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 det forgangne år mødes cirka hver 3 uge, og bestræber os på ikke at holde møder i
eksamensperioderne. Forberedelsestid er cirka 30 min. Herudover foregår arbejdet i adhoc-
udvalg.
Der er altid kaffe og snacks til vores møder, og LUPUS giver den første øl- eller vand efter
mødet. Det vil også engang i mellem være aftensmad, når det giver mening.

Opstilling
Opstilling til LUPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille op in absentia,
ved skriftligt at meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk.

Spørgsmål kan stilles til Anders på Anders@sr.au.dk eller Jonathan på Jonathan@sr.au.dk
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Bilag 10: SRs-klimapapir
Sammen om et grønnere universitet og en
grønnere omverden

Indledning
De menneskeskabte klimaforandringer skaber utallige udfordringer for universitetet og for omverdenen.

Vi skal bidrage til at afhjælpe disse udfordringer. Som studerende er vi del af denne udvikling, samtidig

med, at vi besidder potentiale for at bremse udviklingen og den fremtid, der venter os alle. Da de fleste af

os studerende er unge, er dette emne også særligt vigtigt, da vi bliver særligt ramt af udviklingen. Derfor

er det vigtigt, at vi som Studenterrådet går til kamp for et mere grønt universitet og en grønnere

omverden. For at nå denne grønnere verden, skal Studenterrådet søge at påvirke både Aarhus Universitet

samt det omkringliggende samfund, på de måder hvor vi bedst muligt præger i en klimavenlig, bæredygtig

retning. Dette papir har til formål at belyse, hvordan vi som Studenterrådet vil arbejde for en grøn

omstilling.

Uddannelse og forskning
Uddannelse og forskning er forbundet med det samfund, vi er en del af. Klimaet er i forandring, og

samfundet kalder på bæredygtige løsninger. Aarhus Universitet (AU) har ressourcerne til at bidrage til disse,

og derfor skal klima og bæredygtighed være en del af uddannelse og forskning på AU. Dette skal ske med

respekt for studienævnenes kompetence, og hvad der er meningsfuldt for den enkelte uddannelse og

studieordning. Kernefaglighed og forskningsfrihed kommer altid første række. Ser det enkelte studienævn

integrering af klima og bæredygtighed som givende, bakker vi op om, at disse elementer tænkes ind i

grundfaglighederne. Dog er det ikke vores ambition, at der oprettes klimafag som del af de obligatoriske

ECTS-point på uddannelserne. Vi ser nærmere fordelen i, at klima tænkes ind, hvor det er meningsfuldt i de

eksisterende kurser, hvormed vi kan bidrage til at skabe en større klimabevidsthed. Samtidig ser vi stort

potentiale i klimaorienterede valgfagsudbud og tværfaglige projekter, som eksempelvis bæredygtighedscase

competition. Således kan studerende med interesse for det, tilvælge at studere klimarettede emner.

Et klimavenligt Studenterråd

I Studenterrådet vil vi anvende relevante verdensmål fra FN i vores daglige arbejde med klima1. Dette

gøres ved at sætte en række mål. Studenterrådet skal inden 2025 sortere al affald, således at mest muligt

affald kan genanvendes. Med hensyn til valg af leverandører vil vi stille krav til leverandøren om diverse
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miljøcertificeringer og mærkningsordninger (her er det vigtigt, at vi også kontrollerer selve

miljøcertificeringerne og mærkningsordningerne og deres kontrol med de

1 https://www.verdensmaal.org/maalene
certificerede leverandører). Desuden skal vi efterspørge CO2-regnskaber fra leverandører og lade det vægte
betydeligt ift. økonomiske overvejelser.  Dette gælder også de arrangementer, som Studenterrådet
arrangerer i samarbejde med andre aktører, herunder Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og
Idrætsdag.

Studenterrådets egne mål og initiativer skal komme via inddragelse af fagråd og sekretariatet. Vi skal, så

vidt det er muligt og meningsfuldt, hjælpe med erfaringsudveksling og igangsættelse af nye initiativer i

fagrådene. I forbindelse hermed skal Studenterrådet udarbejde en kommunikationsstrategi for

formidlingen af, hvad Studenterrådet og fagråd gør inden for bæredygtighedsområdet. Dette indebærer

indlæg i Delfinen og Omnibus.

Strategi og kommunikation

Studenterrådet søger altid at repræsentere AU’s studerende i relevante råd og organer, inden for og uden

for universitetets mure. Her vil vi agere universitetets grønne vagthund og holde AU op på de grønne tiltag

og fremme yderligere ambitiøse klimavenlige tiltag på universitetet. Vi ser ikke en succesfuld grøn

omstilling uden, at de studerende er repræsenteret og engageret.

Studerende skal inkluderes i klimaarbejdet, og Studenterrådet ønsker og vil arbejde for, at AU aktivt

støtter op om og motiverer grønne studenterinitiativer.

For at skabe medejerfølelse over den grønne dagsorden blandt studerende finder Studenterrådet det

vigtigt, at det bliver kommunikeret klart, hvilke tiltag AU tager, og hvordan processen forløber.

Studenterrådet vil arbejde for, at Aarhus Universitet inkluderer studerende i tiltagene, således handleplaner

og strategier ikke kun tager højde for forsknings- og driftsperspektiver. Ligeledes ser vi et stort potentiale i

at motivere studerendes gang på universitetet til en grønnere tilværelse. Her vil vi gerne, i samarbejde med

relevante partnere, arbejde med, hvordan studerendes hverdag kan blive grønnere på universitetet.

Studerende som bevidste forbrugere
Vi kan alle påvirke udviklingen på klimaområdet ved at træffe bevidste valg omkring vores forbrug.
Dette optager særligt den yngre generation og ligger derfor mange studerende på sinde. At vælge
det klimarigtige produkt og de klimarigtige forbrugsmønstre er dog ikke altid ligetil for studerende.
En markant hæmsko herfor findes i økonomien. SU’ens niveau medfører en presset økonomi, der
dårligt tillader store langsigtede klimavalg for eksempel i supermarkedet.

Vi vil tilgodese den velvilje, der allerede eksisterer blandt studerende angående bevidst
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forbrug, samt påskønne at endnu flere studerende bliver bevidste om, at de kan gøre en
forskel for klimaet igennem deres forbrug. Dette kan eksempelvis ske gennem
oplysningskampagner, som laves af relevante aktører, og pres for at forhandlere sætter
priserne ned på klimavenlige produkter, så det bliver realistisk for studerende at handle
klimavenligt. Derudover ønsker vi større tydelighed omkring, hvad der udgør det klimavenlige
valg, da dette af mange studerende opleves som vanskeligt at navigere i.
Vi vil arbejde for, at afgifter bliver omlagt fra klimavenlige produkter til klimaskadelige
produkter. Disse afgiftsændringer må ikke gå ud over studerendes generelle levevilkår.

Studenterrådet vil derfor arbejde for at:

- Tilgodese studerendes ønske om at være bevidste forbrugere og påskønne, at endnu flere
studerende bliver bevidste om dette gennem eksempelvis kampagner og arbejde for
SU-venlige priser på klimavenlige forbrugsvalg

- Større tydelighed omkring, hvad der udgør det klimabevidste valg

AU som et klimavenligt sted

Det er centralt for os studerende, at AU driftes klimavenligt. Vi ønsker at gå på et klimavenligt universitet,

som tager ansvaret på sig også i sin drift for at mindske klimaforandringerne. Ligeledes skal der gennem

drift af universitetet gives muligheder for, at vi studerende kan handle klimabevidst. AU har allerede

igangsat arbejdet igennem AU’s klimastrategi2. Det er vigtigt, at vi som Studenterrådet holder AU op på at

levere de resultater, som klimastrategien påkræver, samt at lægge pres på for yderligere klimatiltag.

Vi ønsker, at driften af AU’s kantiner gøres klimavenlig. Dette indfries ikke nødvendigvis gennem

centralisering af driften. Det er i forlængelse heraf vigtigt, at klimavenlige tiltag tager højde for lokale

ønsker, og at beslutnignerne så vidt muligt træffes lokalt. Derudover er det afgørende, at den klimavenlige

drift af kantinerne sker på en sådan måde, at det er muligt at benytte kantinerne med studerendes

økonomiske formåen (SU).

Intern transport mellem AU’s campusser skal også gøres grønnere. Der skal generelt opfordres til at tage

grønne valg i den interne transport. Både studerende og medarbejdere skal gives attraktive muligheder

for at vælge andre transportmidler end biler ved transport mellem AU’s campusser. I den forbindelse skal

der afsøges muligheder for køb af elcykler eller almindelige cykler.

Affaldssorteringen skal, jf. AU’s klimastrategi, udbygges. Det er i den forbindelse vigtigt, at det ikke kun

kommer til at gælde det affald, som ansatte producerer, men at der også stilles muligheder op for

studerende til at affaldssortere bedre. Det handler følgelig både om at gøre det lettere at affaldssortere,

samt at skabe mindre affald i første omgang. Det er AU’s opgave at give bedre muligheder for at

affaldssortere for den studerende.

For at sikre den grønne omstilling af AU skal der ses på parkeringsmuligheder på universitetet. Der er lige
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nu stor mangel på cykelparkeringspladser på campus. Der skal derfor opstilles flere cykelstativer. Dette er

ikke kun for at være på niveau med det nuværende behov, men også fordi flere cykelstativer vil få flere til at

cykle og dermed bidrage til den grønne omstilling. Det er dog ikke muligt at cykle eller benytte sig af

offentligt transport til campus for alle. Der vil derfor stadig være nogen, som af den ene eller anden grund

skal tage bilen til campus. De skal dermed benytte sig af bilparkeringsfaciliterer, hvoraf nogle er AU’s egne.

Studenterrådet er i den sammenhæng af den holdning, at disse bilparkeringspladser skal laves om til at

være primært forbeholdt el-biler.

2 https://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/om_au/profil/AUs_klimastrategi_2020_2025_web.pdf

AU som mere end Aarhus
AU’s aktiviteter foregår ikke kun på campus i Aarhus, men også rundt om i landet, såsom i
Herning og Emdrup. Det skal derfor være muligt at træffe klimamæssigt fornuftige valg både i
campusbyerne og mellem de forskellige campusser. Dette gælder dermed også de campusser,
hvori der ikke foregår undervisning, såsom i Foulum, Slagelse og Roskilde. Politikpapirets
beslutninger gælder derfor alle AU’s campusser.

AU’s aktiviteter rækker dog længere ud end campusserne. Når AU leverer forskningsresultater
påvirker de bredt. Her skal klimaet også tænkes ind. Ligeledes fungerer AU som organisation
heller ikke i et tomrum, men derimod i et fællesskab med omverdenen. Dette betyder, at der bliver
stillet krav fra omverdenen til AU, og at AU skal skal være sin rolle i samfundet bevidst på det
klimapolitiske. Dette er begrundet i, at AU’s tråde går langt ud i samfundet, hvilket blandt andet
ses ved, at AU uddanner en stor del af fremtidens dimittender, som skal ud og være en aktiv del
af samfundet.

Disse forudsætninger gør, at AU må og skal levere klimamæssigt, og at dette ikke kun skal ske i
Aarhus. Studenterrådet vil kæmpe for at dette papir i sin helhed gælder i al AU’s virke.

Samarbejde med det omkringliggende samfund

Studenterrådet er en organisation med mange berøringsflader i samfundet. Vi har som
organisation et medansvar for at bidrage til et grønnere universitet og omliggende samfund.
Derfor er det vigtigt at turde kræve det samme medansvar fra Studenterrådets
samarbejdspartnere. Studenterrådet bør løfte debatten i relevante sammenhænge, for eksempel
når der holdes møder med Aarhus Kommune.

Boliger
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Aarhus er, og har i mange år været, en by, hvor studerende udgør en stor del af indbyggerne. Jf.
Studenterrådets boligpolitikpapir3, mener Studenterrådet, at der bør bygges flere boliger, hvor den
almene studerende kan bo, uden at det koster for stor en del af deres SU. Dette gælder både for
studieboliger, samt alment byggeri, som studerende bor i.

Det er dog vigtigt, at disse boliger bygges bæredygtigt og klimavenligt. Da
bygningskonstruktion i sig selv er en forurenende handling, er det samtidigt vigtigt, at
studieboliger, samt andre boligtyper, bygges så holdbare som muligt, så de kan huse
studerende mange år i fremtiden uden behov for at blive revet ned og erstattes af andet

3 https://sr.au.dk/wp-content/uploads/2020/03/Boligpolitikpapir.pdf
nybyggeri. I forlængelse heraf skal eksisterende boliger renoveres for at følge udviklingen i
bæredygtigt, klimavenligt byggeri.

Dette er en udvikling, som bør ske i Aarhus, men også uden for byen og kommunen, så
studerende, som ikke bor i Aarhus, eksempelvis ved campusserne i Emdrup og Herning, også
har mulighed for at bo på en bæredygtig måde.

Studenterrådet mener derfor, at:

● Boliger og studieboliger bør bygges og renoveres så klimavenligt og bæredygtigt som
muligt, samtidig med at prisen holdes på et niveau, som kan betales af studerende på
almen SU.

Transport

Da mange studerende er afhængige af transport for at kunne deltage i faglige og sociale
aktiviteter, er det også nødvendigt at pointere vigtigheden af både en god og klimavenlig offentlig
infrastruktur. Studerendes færdsel foregår på alle tidspunkter af døgnet, også uden for
myldretiden. Infrastrukturen skal derudover også følge udviklingen i alternative klimavenlige
transportmidler inden for både privat og offentlig transport.

Derfor mener Studenterrådet, at man skal:

● Sikre vilkårene for sikker færdsel for cyklister og fodgængere
● Fremme klimavenlige tiltag for bedre offentlig belysning i aften- og nattetimer
● Udvikle cykelstierne til at kunne håndtere udvikling i elektrisk persontransport
● Viderebygge det grønne kollektive transportnetværk, for eksempel elbusnetværket,

og sørge for, at ruterne kommer forbi universitetet og de store kollegier
● Understøtte oprettelse af flere ladestationer for elbiler omkring campus
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Opsummerende afslutning

Studenterrådets politikpapir Sammen om et grønnere universitet og en grønnere omverden behandler

klimapolitiske emner, som er relevante for os som studerende både i vores studieliv og i samfundet

generelt. Hovedformålet med papiret er at slå fast/belyse, hvordan vi i Studenterrådet vil arbejde for, at

Aarhus Universitet bliver grønnere både i drift og kerneopgaver, ligesom det er afgørende, at vi tager

ansvar uden for universitetets gule mure. Yderligere vil vi tage ansvar ved at gennemføre klimavenlige tiltag

internt i Studenterrådet.
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Bilag 11: Valgkampsgrundlaget 2020

Kære alle,

Præsentationen af valgkampsgrundlaget kommer i år til at foregå en smule anderledes end det

plejer. Efter denne præsentation, kommer I til at få to versioner af årets valgkampsgrundlaget. Den

første er det endelige udkast, som vi håber, der vil være støtte til på fællesrådet. Denne version

startede med et valgkampsgrundlag lavet af valgkommissionen, som herefter var i høring i AUPUS

og LUPUS, og som efter disse kommentarer, blev redigeret og færdigskrevet af

bestyrelsesmedlemmerne / -kandidaten.

Grunden til at I også får den anden version med, som er valgkommissionens oprindelige udkast, er

de store ændringer, som er sket. Ifølge statutterne er det valgkommissionen, som har mandat til at

udfærdige Studenterrådets Valgkampsgrundlaget, men da bestyrelsesmedlemmerne er SR’s ansigt

udadtil, og det er dem, som reelt implementerer vores politik i bestyrelsen, har de over tiden fået

indflydelse i hvad der står i valgkampsgrundlaget.

I år har der dog været så store ændringer fra det oprindelige valgkampsgrundlag, at det har været

vurderet, at vi vil lægge op til en reel diskussion, med udkastpunkt i bestyrelseskandidaternes

udgave, men med henvisning til valgkommissionens arbejde. Selve processen og diskussionen

omkring dette vil blive fremlagt på Fællesrådsmødet.

Hvis du har spørgsmål eller kritik til processen eller arbejdet i valgkommissionen, så er du

velkommen til at skrive til Anders på anders@sr.au.dk.
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Bilag 12: Endeligt udkast til valgkampsgrundlaget

Studenterrådet ved Aarhus Universitets
valgkampsgrundlag 2020

Sammen om bedre kommunikation
Det sidste års omvæltninger har dannet grobund for især én velkendt problematik, som de
studerende stifter bekendtskab med allerede umiddelbart efter studiestart, nemlig dårlig
kommunikation og uorganiserede kommunkationsveje fra universitetet.
Manglende information og for mange forskellige kanaler forvirrer de studerende, og skaber
utryghed, især under omskiftelige omstændigheder. Uvished om undervisning, eksamener og
fysisk nedlukning af campus skaber målbar mistrivsel og fald i fagligt udbytte. Langsomme og
indviklede kommunikationsveje mindsker også de studerendes mulighed for at få
medindflydelse på relevante beslutninger.
For at det gensidige forhold mellem studerende og universitet er velfungerende, er det
afgørende, at der er tydelige kommunikationsveje både til og fra studerende. Således skabes
mulighed for indflydelse, lige så vel som forvirring og utryghed undgås.

Klar og entydigt kommunikation er essentiel i alle større organisationer!

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:
- Kommunikationsvejene mellem universitetet og de studerende skal organiseres – det

skal ske med inddragelse af de studerende.
- Vigtig information skal lande hos de studerende direkte fra AU gennem officielle

kommunikationskanaler.
- Universitetet skal kommunikere klart, tydeligt og rettidigt ud til alle relevante

studerende, så utryghed på baggrund af forvirring og dårlig kommunikation undgås.
- Nye studerende skal introduceres ordentligt til de forskellige kommunikationsveje.

Sammen om et bæredygtigt universitet
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Som en samfundsbærende institution er det vigtigt, at Aarhus Universitet også er sit ansvar
bevidst, og bidrager til at løse klimakrisen. Det skal ske både gennem universitetets
uddannelse og forskning, og ved at universitetet internt drives mere bæredygtigt.
Studenterrådet har i bestyrelsen vedtaget en klimastrategi med ambitiøse klimamål for
universitetets drift. For at disse mål kan indfries, er det vigtigt, at universitetet tager ansvar og
spiller en aktiv rolle i indsatsen. Det er nu, vi skal handle.

Universitetets drift skal blive mere bæredygtig. Det kan vores formål som universitet også –
uddannelse og forskning. Derfor er det vigtigt, at universitetsledelsen tager ansvar for at
facilitere, at universitetets uddannelse og forskning kan bidrage til at løse klimakrisen
samtidig med, at der værnes om den akademiske frihed.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

- Synlig og meningsfuld opfølgning på klimastrategien centralt som decentralt
- Universitetet skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse.

Sammen om kvalitetsuddannelser
Studerende på Aarhus Universitet bruger meget tid på at fordybe sig og blive så dygtige som
muligt til vores respektive fag. Derfor har det altid været Studenterrådets kerneopgave at sikre
højest mulig kvalitet i uddannelserne. Studenterrådet vil derfor bekæmpe tiltag, som
forværrer studerendes muligheder for at dygtiggøre sig. Aarhus Universitets fremdriftsregler
forværrer den faglige kvalitet ved at forringe studerendes muligheder for fordybelse på
studiet.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:
- At de interne fremdriftsregler på Aarhus skal tages op til revision og lempes mest

muligt inden for reformens rammer
- At faglighed og fordybelse altid er en prioritet på Aarhus Universitet.

Sammen om tryghed og trivsel

Corona-krisen har medført en række problematikker for fagligheden og vores trivsel som
studerende på Aarhus Universitet. Undervisning skal kunne foregå sikkert, men det er vigtigt,
at universitetet går mindst muligt på kompromis med fagligheden, samt at universitetet følger
krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både imødekommer faglighed og
sikkerhed.

Aarhus Universitet trives kun som institution, når studerende bliver hørt i universitetets
besluttende og rådgivende organer. Ligeså trives studerende kun, når universitetet har fokus
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på studerendes trivsel og altid søger at forbedre rammerne for et godt studiemiljø. Derudover
er det væsentligt, at universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse,
diversitet ved ansættelse af medarbejdere, samt at den markante ændring af studiemiljøet
som følge af corona ikke svækker den overordnede uddannelseskvalitet. Universitetets fokus
på studerendes trivsel øger uddannelsesinstitutionens kvalitet, og studerendes trivsel
forbedrer rammerne for et fagligt effektivt studie.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

- At universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både
imødekommer faglighed og sikkerhed.

- At studerendes trivsel på universitetet er et fast opmærksomhedspunkt og indgår som
hensyn i alle relevante beslutninger.

- At universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, og sikrer
forebyggelse og ansvarlig håndtering blandt alle universitetets brugere.

- At universitetet har fokus på diversitet ved ansættelse af medarbejdere.
- At universitetet anerkender og fremmer værdien i en divers studenterpopulation såvel

som medarbejdergruppe.

Opsummering

De fire grundprincipper i Studenterrådets valgkampsgrundlag er:
1. Bedre kommunikation
2. Et bæredygtigt universitet
3. Kvalitetsuddannelser
4. Tryghed og trivsel

Studenterrådet går til valg på følgende punkter:
- Kommunikationsvejene mellem universitetet og de studerende skal organiseres – det

skal ske med inddragelse af de studerende.
- Vigtig information skal lande hos de studerende direkte fra AU gennem officielle

kommunikationskanaler.
- Universitetet skal kommunikere klart, tydeligt og rettidigt ud til alle relevante

studerende, så utryghed på baggrund af forvirring og dårlig kommunikation undgås.
- Nye studerende skal introduceres ordentligt til de forskellige kommunikationsveje.
- Synlig og meningsfuld opfølgning på klimastrategien centralt som decentralt
- Universitetet skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse.

- Fremdriftsreglerne skal tages op til revision og lempes mest muligt.
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- At faglighed og fordybelse altid er en prioritet på Aarhus Universitet.

- At universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både
imødekommer faglighed og sikkerhed.

- At studerendes trivsel på universitetet er et fast opmærksomhedspunkt og indgår som
hensyn i alle relevante beslutninger.

- At universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, og sikrer
forebyggelse og ansvarlig håndtering blandt alle universitetets brugere.

- At universitetet har fokus på diversitet ved ansættelse af medarbejdere.
- At universitetet anerkender og fremmer værdien i en divers studenterpopulation såvel

som medarbejdergruppe.
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Bilag 13: Oprindeligt udkast til valgkampsgrundlaget

Studenterrådet ved Aarhus Universitets
valgkampsgrundlag 2020
Sammen om studenterdemokrati

Studenterrådet udgøres af fagrådene, som repræsenterer de studerende på de enkelte fag og

fagområder på hele universitetet. Vi arbejder udelukkende for at fremme studerendes vilkår og

indflydelse på universitetet. Igennem vores stærke enhedsorganisering sikrer vi, at de beslutninger,

der vedrører et fagområde, træffes så tæt på de studerende som muligt. 

Det er en prioritet for Studenterrådet, at alle studerende har mulighed for indflydelse på deres

hverdag, og at ledelsen i højere grad vælger løsninger, som tilgodeser lokale behov. Studenterrådet

mener derfor, at den brede studenterrepræsentation er afgørende for et universitet, der kan

omfavne en stor og forskelligartet studenterpopulation. Studenterrådet vil også kæmpe for, at

bestyrelsen tager ansvaret for, at studenterindflydelse og universitetsdemokrati er velfungerende.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

● At alle studerende kan blive hørt.

● At sikre lokal viden og interesser i relevante beslutninger.

● At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende.

● At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitetet.

Sammen om et bæredygtigt universitet

Som en samfundsbærende institution er det vigtigt, at Aarhus Universitet også er sit ansvar

bevidst, og bidrager til at løse klimakrisen. Det skal ske både gennem universitetets uddannelse og

forskning, og ved at universitetet internt drives mere bæredygtigt.

Et vigtigt formål med uddannelse og forskning er, at det udvikler vores samfund og bidrager med

løsninger af væsentlige samfundsproblemer. Derfor er det vigtigt, at universitetsledelsen tager

ansvar for at facilitere, at universitetets uddannelse og forskning kan bidrage med løsninger til

klimakrisen, samtidigt med at der værnes om den akademiske frihed.
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Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

● Opfølgning på klimastrategien og handlinger herpå

● Alle udbudsaftaler fra universitetet skal indeholde klima- og miljøklausuler.

● Universitetet skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse.

Sammen om kvalitetsuddannelser

De studerende på Aarhus Universitet bruger meget tid på at fordybe sig og blive så dygtige som

muligt til deres respektive fagområde. Derfor er en af Studenterrådets kerneopgaver, som det altid

har været, at sikre så høj en kvalitet i uddannelserne som muligt på Aarhus Universitet (AU). Det er

en kamp, som altid har været relevant, og som stadig er det nu. Studenterrådet vil derfor

bekæmpe tiltag, som forværrer de studerendes muligheder for at dygtiggøre sig. 

Fremdriftsrelgerne, og AU’s aktive valg ift. implementeringen af disse, forværrer den faglige

kvalitet, ved at forringe de studerendes muligheder for at fordybe sig på deres studie.

Studenterrådet går derfor til valg på, at de interne fremdriftsregler på AU skal lempes mest muligt.

Corona-krisen har yderligere medført en række problematikker for fagligheden på universitetet.

Undervisning skal kunne foregå sikkert, men det er vigtigt, at dette sker således, at man går mindst

muligt på kompromis med fagligheden, samt at Aarhus Universitet efter krisen sløjfer fagligt

forværrende tiltag såsom online undervisning. Herudover er det vigtigt, at fagligheden holdes så

højt som muligt ved at dedikere flest mulige ressourcer til uddannelserne, samt ved sikre og

udvikle uddannelseskvaliteten i de lokale fagmiljøer. 

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

● Fremdriftsreglerne skal tages op til revision og lempes mest muligt.

● Fagligheden i undervisning skal komprimeres mindst muligt som følge af corona.

● Der arbejdes for, at flest mulige ressourcer reelt bliver afholdt til uddannelse og forskning.
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