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Opsummering af Rådsåret 2020 
Rådsåret 2020 har på alle måder være et underligt men 
begivenhedsrigt år. COVID-19 pandemien har sat sine 
begrænsninger for aktiviteter, men har også givet momentum til 
andre relevante fokusområder. Der har været stor fokus på 
interne forhold, nu hvor det meste af landet skiftevis har været 
åbnet og lukket. Studenterrådet har kæmpet for at sikre 
uddannelseskvaliteten i undervisningen og i eksamensrummet, grundet tvivl om 
”corona-årgang”. Trivslen har stået øverste på dagsorden gennem flere projekter og 
samarbejder intern og eksterne på universitetet. Efter mange års kamp, blev 
aktivitetskravet fjernet, hvilket er en kæmpe sejr for organisationen. Kommunikation 
og studenterinddragelse har ligeledes være et stort fokusområde for Studenterrådet, 
som har båret frugt gennem nye samarbejde og inddragelsesdage intern på Aarhus 
Universitet, og med pladser i forskellige arbejds- og styregrupper.  
 
Forretningsudvalget har i løbet af det forgangene år, måtte arbejde under meget 
anderledes og omskiftlige arbejdsforhold. Gennem høj arbejdsmorale, 
kommunikation og samarbejde med fagrådene og resten af organisationen, har dette 
medvirket til øget energi og gåpåmod for Forretningsudvalget. Medlemmerne af 
Forretningsudvalget har udvist høj arbejdsmorale og selvstædighed gennem de 
individuelle arbejdsopgaver. Der har gennem hele året være et stærkt sammenhold 
og positiv stemning, både online og fysisk. Derudover har vi haft et velfungerende og 
nu udvidet sekretariat, som har ydet en stor støtte og været en kæmpe ressource til 
at kunne lykkes med politiske-, organisatoriske- og serviceaktiviteter. Dog har 
sekretariatet ligeledes oplevet omskiftlige arbejdsforhold, som har påvirket 
arbejdsprocesser og projekter.  
 
Årsberetningen er sammenfattet af de projekter og aktiviteter, som vi har beskæftiget 
os med i rådsåret 2020. Dog er det ikke alle målsætninger eller visioner for rådsåret 
2020, som blev indfriet. Dette skyldes hovedsageligt COVID-19 pandemien og de 
efterfølgende store nationale restriktioner. Flere aktiviteter og projekter, måtte 
aflyses eller udskydes, imens andre prioriteres for at tale de studerende sag, under 
omlægningen af undervisnings- og eksamensformer til online.  
 
Forretningsudvalget, Rådsår 2020 
Alexander, Marie, Erik, Asbjørn, Sofie, Anders og Peter  
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Corona-håndtering 
Onsdag d. 11. marts 2020, meddelte Statsminister Mette Frederiksen på et 
pressemøde i statsministeriet at store dele af Danmark skulle lukkes ned, inklusiv 
alle universiteter i Danmark. Siden nedlukningen, har Studenterrådet arbejdet på 
højtryk for at kæmpe de studerendes sag under helt nye og ukendte vilkår.  
Corona-håndteringen fra Studenterrådets side, har været en række forskellige 
initiativer og aktiviteter, som har bidraget til oplysning og inddragelse af de 
studerende.   
 
Kommunikation har været en af de helt centrale fokusområde, som er en opgave der 
er blevet løftet i tæt samarbejde med Studenterrådets Kommunikationschef Andreas 
Friis og de lokale fagråd. Igennem hele rådsåret har Studenterrådet koordineret med 
Aarhus Universitets kommunikationsafdeling, for at målrette den relevante 
information til de studerende, ift. nedlukning, omlægning af undervisning til online, 
omlægning af eksamen til online og genåbningen. Dog har det på flere områder vist 
sig, at være noget af en opgave, da Studenterrådet har spillet en central rolle i at, 
kommunikere til studerende og oplyse om nye tiltage, som påvirker deres dagligdag. 
Flere gange har Studenterrådet været hurtigere ude med information end 
universitets selv, sådan studerende kan nå at planlægge og reagerer på de nye 
restriktioner og tiltag. Derudover er der også blevet lagt en ekstra indsats i 
koordinering med kommunen og relevante interesseorganisationer ift. testcentre og 
smittetryk. Corona pandemien har på mange måder, været en øjenåbner for 
Universitet, når det kommer til kommunikation. Aarhus Universitet er en stor 
organisation, med rigtig mange led og kommunikationskanaler. Hvilket har vist sig, at 
være frustrerende og forvirrende, for både ansatte og studerende.    
Med de konstant skiftede informationer og restriktioner fra ministeriet og 
efterfølgende på Aarhus Universitet, har der været en øget mængde ledelsesmøder 
med Berit (Prorektor), Maria (PA for rektoratet), for at give en status på hvad der rør 
sig på ledelses- og studentersiden og hvordan man kunne koordinere en fælles 
indsats på forskellige områder eller aktuelle situationer. Som et nyt initiativ, er der 
blevet oprettet en Facebookgruppe med alle formandskaber for fagrådene samt 
Studenterrådets forretningsudvalg. På denne måde kan fagrådene hurtigere komme 
i kontakt med hinanden, samt komme i kontakt med forretningsudvalget. Derudover 
har denne gruppe også været koordinerer ift. kommunikation intern og ekstern 
Studenterrådet gennem nedlukningen. Gruppen er også blevet brugt til at 
erfaringsudveksle og komme med orientere på aktuelle situationer.     
 
Grundet store omstruktureringer og ændringer af undervisningsformen, besluttede 
Studenterrådets forretningsudvalg i foråret at udarbejde en politikbeslutning omkirng 
COVID-19, for eksempelvis at sikre studerendes medinddragelse, sikre at de bedste 
beslutninger træffes lokalt, sikre uddannelses kvaliteten, arbejde for at forbedre 
trivslen herunder ensomhed og kæmpe for at problematikker påført af COVID-19 
vægtes højt i dispentationansøgningerne.  
Grundet den meget aktuelle situationen, blev processen for udarbejdelsesn af denne 
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politikbeslutningen meget forkortet og forhastet. Forretningsudvalget fortsatte på 
arbejdet som LUPUS - Levevilkår- og uddannelsespolitiske udvalg under 
Studenterrådet, startede omkring fokus på SU og SU-lån til studerende under den 
totale nedlukning. Efter udkastet til politikbeslutningen lå klar, blev den sendt i høring 
i de politiskeudvalg under Studenterrådet - AUPUS - AU intern politiskeudvalg under 
Studenterrådet, LUPUS - Levevilkår- og uddannelsespolitiske udvalg under 
Studenterrådet og IC - International Committee. Ydermere afholdt formandskabet for 
Studenterrådet - Alexander og Marie, et møde med formandskaberne for de lokale 
fagrådene, for at høre deres input og give en generel corona status. 
Politikbesluntingen omkring COVID-19, blev efterfølgende vedtaget på 
Fællesrådsmødet torsdag d. 7. maj. 2020 og udløber d. 28. februar 2021. 
Fællesrådet påpegede dog nogle kritikpunkter ift. selve processen og tidsforløbet, da 
høringsperiode havde været forhastet og kort.  
 
Corona restriktionerne har for det forgangne år, sat sine store begrænsninger på 
Studenterrådets og forretningsudvalget arbejde og strategier. Restriktionerne har 
medført at flere ting ikke blive arbejdet på eller afviklet som planlagt. Dog opstod der 
andre muligheder og momentum for nye aktiviteter, som er blevet fokuseret på i 
stedet. Gennem trivselsmidler fra uddannelses- og forskningsministeriet modtog 
Aarhus Universitet en pulje på 2,3 mio. kr. til at arbejde med trivsel. Trivselsmidlerne 
blev delt op i fire spor, som havde til formål at arbejde med trivsel på forskellige 
fronter. Studenterrådet fik bevilliget 0,5 mio. kr. fra denne pulje til at arbejde med 
trivsel. Dette førte til to nye projektansættelser i Studenterrådet sekretariatet, med 
fokus på en Buddy-ordning og trivselsoplæg og tilsvarende studenterdrevne 
arrangementer.  
Udover trivselsprojekterne, er Studenterrådet blevet inviteret med i forskellige 
arbejds- og styregrupper for projekter, som er opstået som en effekt af corona, som 
skal arbejde med at kortlægge kommunikationskanaler på universitet, kortlægge 
universitetsstruktur samt brug af online webressourcer. Afslutningsvis blevet inviteret 
med i Aarhus Kommunes Unge Kriseledelse, som havde til formål, at hjælpe med at 
reducere det høje smittetryk i Aarhus Kommune blandt byens unge og studerende, 
gennem forskellige initiativer.           
 
Fællesrådet 
I Rådsåret 2020 har der været meget fokus på inddragelse af Fællesrådet. Kort efter 
konstituering blev der afholdt en “Inddragelsesdag”, denne var meget givende og vi 
så ansigter som ellers ikke ofte ses i Studenterrådet. Selvom ikke så mange 
dukkede op, var den uformelle måde at snakke med folk på meget brugbar.   
Generelt har forretningsudvalget arbejdet meget på at lytte og handle på det sagte, 
eksempelvis blev det på det konstituerende møde foreslået at der blev udsendt bilag 
med ord og forkortelser, hvilket er blevet implementeret og et sådant dokument 
vedlægges nu alle udsendingerne. Derudover indledes hvert Fællesrådsmøde med 
en opdatering på punkterne fra foregående Fællesrådsmøde, således at Fællesrådet 
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ved hvad der er foregået i mellemtiden. Dette er endnu en anbefaling som kom fra 
Fællesrådet.  
 
Fællesrådet blev som alt andet også ramt af corona- nedlukning og restriktioner. Vi 
aflyste et enkelt møde i foråret, med håb om at få lov til at afholde et fysisk møde 
senere. Mødet torsdag d. 7. maj blev første gang fællesrådet skulle prøve kræfter 
med et online format. For afholde det møde, der blev aflyst i foråret, blev der afholdt 
et ekstraordinær onlinemøde lige inden studiestart. Det 4. og 5. Fællesrådsmøde 
blev afholdt fysisk, hvorefter vi igen måtte omlægge til online format, grundet 
restriktionerne og vurdering fra Dirigentinstitutionen og forretningsudvalget. Zoom 
har dog vist sig at være en alternativ løsningsmodel, når der skal afholdes store 
onlinemøder. Formatet er ikke optimalt, men fungerer tilstrækkeligt under 
omstændighederne. Som ved så mange andre former for møder, ligger det online 
format ikke op til store diskussioner, da internetforbindelse kan være svingende, 
samt at flere ikke kan snakke på samme tid, eller indbyrdes. Dog har det vist sig at 
være givende med summepauser, hvor medlemmer af Fællesrådet har kunne gå i 
Breakout-rooms for yderligere drøftelser. Grundet lang responstid fra universitet ift. 
ansøgninger om afholdelse af fysiske møder, er nogle møder bliver omlangt med 
forkort varsel.  
 
På trods af de skiftende omstændigheder har fællesrådet beskæftiget sig med en 
række vigtige emner og papirer, selvfølgelig en masse coronarelavante sager og 
beslutninger, men også et klimapolitikpapir og opstarten af Studenterrådets 
trivselsprojekter. Dertil årets Universitetsvalg, hvor der er blevet afholdt forskellige 
workshops, for at finde ud af, hvad Studenterrådet, skulle gå til valg på, samt 
hvordan man alternativt kunne drive valgbod og valg i 2020 under corona og store 
begrænsninger ved fysisk tilstedeværelse. Grundet effekt af corona situation har der 
også været ekstra fokus på den økonomiske situation, sådan Fællesrådet var 
informeret om Studenterrådet økonomiske situation, ved aflysning af Danmarks 
Største Fredagsbar og Idrætsdag samt Studiemessen. Sidst men ikke mindst har 
Fællesrådet arbejdet med nye retningslinjer for Aktivitetspuljen, nedlukning af 
Studenterrådets kampagneudvalg - KAMPUS, samt vedtaget 1. behandling af 
statusændring omkring flytning af Det Konstituerende Fællesrådsmøde fra slut 
februar til slut november.  
 
Forretningsudvalget 
Forretningsudvalget 2020 bestod af Formand Alexander Estrup, Næstformand Marie 
Dall samt Erik Haslev Poulsen, Asbjørn Ravn Rasmussen, Sofie Agerbæk, Anders 
Weis Hansen og Peter Stounbjerg som menige medlemmer af forretningsudvalget. 
Sammensætningen af forretningsudvalget dækkede over 3 fakulteter (BSS, Health 
og NAT) fra 5 studier (Erhvervsøkonomi, Jura, Statskundskab, Idrætsvidenskab og 
Bioinformatic). Forretningsudvalget har som de tidligere år, afholdt ugentlige møder, 
hvor alle medlemmer af forretningsudvalget, har haft mulighed for at orientere, de 
andre medlemmer om, hvad de går og arbejder med af individuelle projekter og 
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arbejdsopgaver. Møderne bliver også brugt til, at sparre og have studenterpolitiske 
diskussioner mm. Derudover inviteret forskellige gæster med til møderne fra 
sekretariatet, Dirigentinstitutionen og Universitetsbestyrelsen.  
Sammenholdet i forretningsudvalget har været rigtig stærkt i det forgangne år, 
selvom overleveringen, samarbejdet og det sociale, har været under pres grundet 
nedlukning af universitet og Studenterrådet. Derfor har der været stor fokus og 
interesse hele vejen rundt for, at opsøge fællesskabet og sammenholdet. Omkring 
sommer havde forretningsudvalget besøg af Aja fra Danske Studerendes Fællesråd 
for, at afholde teambuilding, sådan forretningsudvalget kunne blive rystet ordentligt 
sammen efter nedlukningen. Dertil tegne nye fælles visioner, for det kommende 
halvår, da året var blevet markant anderledes end forventet.    
 
Forretningsudvalget har i rådsåret 2020, måtte arbejde under helt nye og 
usædvanlige forhold, som har gjort, at medlemmerne har måtte være kontakt 
omstillingsparate og fleksible. Inden forretningsudvalget startede deres arbejde for 
rådsåret 2020, havde de en vision om, at forbedre trivslen for de studerende på 
Aarhus Universitet. Et andet stort fokus var sammenholdet og dialogen i 
Fællesrådet, hvor medlemmerne af Fællesrådet følte, at de kunne komme til 
møderne og ind i et rum, hvor de kunne diskutere hvordan man som organisation, i 
fællesskab kan repræsenterer de studerende bedst muligt på Aarhus Universitet, 
samt styrke sammenholdet mellem fagrådene på tværs af universitetet. Dog har 
COVID-19 situationen, haft den negative påvirkning, at flere har måtte se deres 
hårde arbejde, planlagte arbejde eller store arrangementer blive aflyst eller udskudt. 
Med andre ord, det har ligesom i mange andre organisationer og frivillige foreninger, 
heller ikke været lige sjovt eller nemt og til tider frustrerende. Forretningsudvalget 
blev efter nedlukningen af Univeristet, sendt hjem, hvor arbejdet måtte fortsætte. 
Dette galt både udvalgsarbejde og arbejdsopgaver. Alt i alt, er der blevet arbejdet for 
at opretholde Studenterrådets tætte relationer og samarbejde med de andre 
medlems organisation under Danske Studerendes Fællesråd - Studenterråd på 
andre universiteter, Den Grønne Studenterbevægelse, Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning Østjylland og mange flere.  
Derudover har der været stort fokus på nye arbejds- og styregrupper som 
Studenterrådet er blevet inviteret med i. Eksempelvis arbejdsgruppe omkring 
Campus 2.0, AU’s digitale løsninger, styrkelse af kommunikation til studerende, 
Tutor undervisning og studiestart, styrkelse af webressourcer til undervisere samt et 
corona relaterede udvalg under Aarhus Kommunes - Unge Kriseledelse og meget 
mere.  
 
FU-nyt er et koncept der begyndte i 2019, og er fortsat i 2020, hvor 
forretningsudvalget en gang om ugen, sender en form for nyhedsbrev ud til 
fagrådene. Formålet med FU-nyt, er at oplyse og være mere gennemsigtig ift. hvad 
forretningsudvalget går og arbejder med i. 
 
 



 Side 5/40 

Økonomi  
Rådsåret 2020 har været udfordrende, da den fysiske nedlukning af universitetet og 
generelt det danske samfund naturligvis har påvirket Studenterrådets økonomi. Man 
havde budgetteret med et lille overskud under forudsætning af, at Studenterrådets 
aktiviteter opfyldte kravene formuleret i servicestrategien. Budgettet blev løbende 
revideret i takt med, at situationen vedrørende Covid-19 udviklede sig i foråret og 
henover sommeren. Ved aflysningen af Studiemessen 2020 stod det klart, at man 
ville komme ud med et betydeligt underskud, da den er en af Studenterrådets 
primære indtægtskilder. Man har herefter søgt at minimere tabet, og den nedsatte 
fysiske aktivitet har også bidraget til, at udgifterne til blandt andet møder har været 
mindre end først forventet. Dertil kommer, at man i samarbejde med 
universitetsledelsen har søgt at dække uforudsete udgifter så som værnemidler 
under valget. Det ændrede dog desværre ikke på, at Studenterrådet har måtte tære 
på egenkapitalen for at opretholde sine aktiviteter i 2020.   
 
På trods af udfordringerne går man optimistisk ind i det nye rådsår. Der er 
budgetteret med et mindre overskud, da forhåbningen er, at vi i større grad vil være i 
stand til at afvikle de serviceydelser, der bidrager positivt til Studenterrådets 
økonomi.     
 
Sekretariatet 
Ved starten af rådsåret 2020 bestod sekretariatet af sekretariatsleder Bjørn Schou 
Madsen, bogholder Ann Simensen, projektleder for Danmarks Største Fredagsbar 
og Idrætsdag Julie Brath Vinge, kommunikationschef Andreas Friis, chefredaktør for 
Delfinen Liv Throen Longhi, grafiker Martine Amalie Nebel Sohn og projektleder for 
Studiemessen og salgsansvarlig Alexander Spaziani Testa Hjortshøj. Sekretariatet 
var dermed ved begyndelsen af det forgangne rådsår fuldtalligt og klar til at 
understøtte det nyudnævnte forretningsudvalg for Studenterrådet.  
 
Ligesom resten af universitetet har sekretariatets dagligdag været kraftigt udfordret 
af covid-19 krisen. Sekretariatets medarbejdere blev hjemsendt d. 11. marts og 
arbejdede hjemmefra til og med d. 2. juni. Efter aftale med universitetet mødte vi 
fysisk op på arbejde d. 3. juni under skærpede krav til fysisk afstand, afspritning og 
nedjusteret fysisk tilstedeværelse. Man har løbende justeret i forhold til 
myndighedernes retningslinjer. Man har prioriteret fysisk tilstedeværelse for 
sekretariatets medarbejdere, da vurderingen har været, at det sikrer den bedst 
mulige udarbejdelse af Studenterrådets serviceydelser, og at løsningen af disse 
kunne gøres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.  
 
Under den fysiske nedlukning har sekretariatets medarbejdere arbejdet hårdt og 
målrettet til trods for den store usikkerhed vedrørende især Studiemessen og 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 2020. Efter genåbningen vendte 
dagligdagen så småt vendt tilbage.  
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Den anden nedlukning af universitetet d. 9. december 2020 medførte, at 
sekretariatet igen arbejdede hjemmefra.  
 
Rådsåret 2020 har også budt på udskiftninger i sekretariatets medarbejdere. 
Grafiker Martine opsagde sin stilling i august grundet ny uddannelse. Malthe Weiss 
Beskos overtog stillingen som grafiker og har været praktikant på Studenterrådet fra 
primo oktober til medio december.  
 
Liv Throen Longhi opsagde sin stilling i august grundet praktik, og Lise Roulund 
Knudsen har overtaget stillingen som chefredaktør for studiemagasinet Delfinen.  
 
På baggrund af aflysningen af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 2020 
blev man enige sammen med Julie Brath Vinge om at opsige hende som 
projektleder. Man forventer at have ansat en ny projektleder 1. marts 2021.  
 
Andreas Friis opsagde sin stilling som kommunikationschef i januar 2021 grundet 
praktik. Kirstine Boas overtog stillingen fra 1. februar.  
 
Efter en godkendt ansøgning om midler til øget fokus på trivsel har man udvidet 
sekretariatet med yderligere to medarbejdere til og med december 2021. Nina 
Sjørup Simonsen blev ansat som ansvarlig for Studenterrådets buddyordning, og 
Julie Ryttergaard Madsen blev ansat som trivselsansvarlig. Julies stilling blev 
suppleret af projektmedarbejder Eva Poulsen i perioden september til november. 
Eva Poulsen er stifter af AU Helpline, og ansættelsen af hende skete med henblik på 
overdragelsen af rollen som projektleder for AU Helpline til Julie.  
 
Sidste årsberetning sluttede af med en bemærkning om, at 2019 ikke havde været 
uden udfordringer. Det ville være synd at sige, at det ikke også har været tilfældet for 
rådsåret 2020. Samtlige stillinger og arbejdsopgaver har set store udfordringer, men 
sekretariatet har med gåpåmod og professionalisme mødt disse og arbejdet 
ufortrødent videre. Vi ser frem til det nye rådsår i samarbejde med tiltrædende 
forretningsudvalg.       
 
Salg 
Salget startede ud i 2020 med at se rigtig positivt ud. Studiemessen var tæt på at 
være udsolgt allerede før hjemsendelsen i marts måned. Covid-19 satte dog en 
stopper for messens afholdelse, hvorfor der intet salg af stande eller annoncepakker 
var i 2020. Der blev solgt et emne til studiestartsposen, hvilket er mindre end 
forventet, men stadig positivt. Studenterhåndbogen blev ikke udsolgt, og nåede ikke 
op på samme niveau som 2019. Afslutningsvis har annoncesalget til Delfinen-
magasinet.dk været bedre end i 2019.  
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Udvalg 
 
Aarhus Universitet internpolitisk udvalg under Studenterrådet, AUPUS 
Året i AUPUS har ikke overraskende været voldsomt præget af corona, hvilket blev 
set både i, hvordan AUPUS har fungeret, og i hvad der er blev talt om i AUPUS, da 
corona naturligvis har været et centralt AU-internt politisk område og i de forskellige 
bestyrelser, nævn og råd, hvis indvalgte AUPUS er der for.  
 
Det lykkedes os, dog i dette rådsår at holde et fysisk møde allerede inden 
coronalukkede landet ned, hvor vi fik vedtaget en diversitetspolitikpapir (“Aarhus 
Universitet - et universitet med plads til diversitet”1, som sætter fokus på, at 
vigtigheden af at sikre at universitetet er åbent for alle studerende. Diversitet og 
ligestilling har ligeledes været et fokus fra universitetets side, hvor der er blevet 
vedtaget en handleplan for ligestilling og diversitet. I den forbindelse var 
Studenterrådet og dermed AUPUS ikke høringspartnere, men AUPUS bidrog ved at 
være et rum for vores akademisk råds indvalgte til at kunne koordinere deres 
høringssvar og diskutere emnet. I efteråret begyndte MeToo-debatten at røre på sig 
igen. Dette bragte sexisme ind på dagsordenen igen. I den forbindelse har AUPUS 
vendt sexisme-emnet.  
 
Et mindre område som har været på dagsordenen er Omnibus Redaktionskomitee. 
Vi har her haft et godt samarbejde med de indvalgte på Omnibus Redaktionskomite. 
Derudover har der i år skulle udpeges nye studenterrepræsentanter til Omnibus. I 
den forbindelse har AUPUS koordineret mellem de akademiske råd, således at der 
bliver udpeget de samme på tværs af de forskellige akademiske råd. Af udpegning 
har AUPUS ligeledes udpeget et nyt medlem (Kathrine fra Statsrådet) til 
udpegningsorganet til AU’s bestyrelse.    
 
I efteråret lykkedes det AUPUS sammen med LUPUS at få skrevet et klimapapir, 
som blev vedtaget af fællesrådet. Klimapapirsarbejdet begyndte i AUPUS i foråret 
med nedsætningen af en arbejdsgruppe, som begyndte at arbejde efter 
sommerferien. Gruppen præsenteret sit arbejde for AUPUS, som sendte det videre 
til Fællesrådet. 
 
AUPUS har derudover igen i året fungeret som sparingsgruppe for de akademisk 
råds indvalgte. Her har der været temaer: såsom opslitningen af Nat og Tech, 
sexisme, seksuelle krænkelser, ligestilling, campus 2.0, biblioteker, markedsføring i 
undervisning og meget mere.  Ligeledes har AUPUS været en baggrundsgruppe for 
vores bestyrelsesmedlemmer. Det er i tråd med AUPUS lykkedes at få genoplivet 
Studienævns-facebook gruppen. Der har været stor opbakning til SN-gruppen. 

 
1 https://sr.au.dk/wp-content/uploads/2020/04/Diversitet-til-web.pdf 
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AUPUS holdte i efteråret et temamøde om undervisning under corona, hvor 
prorektor Berit Eika deltog. TIl dette temamøde var der deltagelse fra både AUPUS 
og fra Studienævnsgruppen. Til temamødet var der et oplæg fra Berit, hvorefter Berit 
modtog spørgsmål og input fra de indvalgte og studenterrådsaktive. Slutteligt var der 
er workshop, hvor man kunne spare mellem hinanden på tværs.  
 
I sommeren blev der igen i år i samarbejde med AU lavede en #BeNiceNotTræls-
kampagne. Denne omhandlede i år corona grundet coronasituationen, og har haft 
lang levetid idet AU har besluttet at lave roll-upsene stå sålænge coronaen 
fortsætter.   
 
I løbet af efteråret havde vi også besøg af Maria fra ST Learning Lab, som kom og 
holdte et oplæg og ønskede vores feedback i forhold til, hvordan peer-feedback 
virker. Der er nemlig her igen stor forskel på, hvordan peer-feedback virker på tværs 
af AU, og hvordan studerende (samt ansatte) opfatter peer-feedback. Af nogle 
fungere peer-feedback rigtigt godt, mens det af andre mest af alt opfattes som en 
spareøvelse. Dette kommer nok også meget an på, hvordan peer-feedbacken er.  
 
Et andet spændende emne som begyndte at fylde noget er rygning på campus. Der 
er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med rygning på campus, hvori 
Jonathan fra Artsrådet sidder. AUPUS har i den forbindelse fungeret som en 
sparingsgruppe for Jonathan i forhold til rygningspolitikken på AU, og hvordan denne 
skal udformes.   
 
I slutningen af dette rådsår kom krav om aktiv deltagelse i undervisning og lignende 
på dagsorden i AUPUS. Det blev i den forbindelse planlagt at afholde et temamøde, 
som dog blev skubbet til det kommende rådsår. Forskellige former for 
deltagelseskrav variere kraftigt på tværs af fakulteter, institutter og uddannelser. Der 
er ligeledes varierende holdninger til aktiv deltagelsekrav på tværs af AUPUS. I den 
forbindelse blev der også i dette rådsår kort behandlet og undersøgt eksistensen af 
nul ects points fag. Dette er en lidt besynderlig konstruktion i de tilfælde, hvor disse 
fag er obligatoriske eller krav for andre obligatoriske fag (andengradsobligatorisk?) 
 
Igen blev der i år afholdt SN-AR-seminar, som desværre ikke kunne blive afholdt 
fysisk grundet corona. Det blev derfor i stedet for afholdt online i 4 timer, hvor den 
vigtigste opkvalificering blev taget med. Det blev her ligeledes planlagt, at der bliver 
afholdt et egentligt SN-AR seminar til maj, hvor coronasituationen forhåbentligt er 
bedre.  
 
Konservative Studerende og Frit Forum har bragt en ændring af valgreglerne op til 
bestyrelsen, som besluttet at åbne vedtægterne op for behandling. AUPUS har i den 
forbindelse rådgivet både vores bestyrelsesindvalgte og vores AR-repræsentanter i 
den forbindelse. 
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Levevildkår- og uddannelsespolitiske udvalg under Studenterrådet, LUPUS 
Som alle andre af de politiske udvalg har LUPUS været hårdt ramt af corona og den 
dertilhørende nedlukning. De fleste af årets møder foregik derfor online, men vi 
nåede heldigvis et par enkelte fysisk. Nedlukningen var samtidig en faktor, om end 
nok ikke den eneste, til at LUPUS i år havde begrænset opbakning af medlemmer 
fra fællesrådets side, hvilket medførte at en stor del af medlemmerne i LUPUS er 
FU-medlemmer. 
 
LUPUS møder er tilrettelagt i forlængelse af bestyrelsesmøderne i DSF, og en stor 
del af udvalgets møde har i år handlet om klæde Studenterrådets mandater i DSF’s 
bestyrelse på til disse møder, så de kan møde forberedt op, med holdninger som har 
opbakning i baglandet. Dette har lykkedes fint.  
 
I samarbejde med AUPUS har LUPUS desuden skrevet et klima-politikpapir, som er 
blevet vedtaget af fællesrådet. Dette arbejde begyndte fra første LUPUS-møde, hvor 
der blev planlagt en åben workshop, hvor alle studerende kunne komme med input. 
Workshoppen havde desværre begrænset fremmøde, men gav os alligevel et godt 
udgangspunkt at arbejde ud fra. En skrivegruppe, bestående af udvalgsleder 
Jonathan, blev nedsat før sommeren for at udarbejde et udkast for form og punkter, 
som LUPUS’ del af klima-politikpapiret skulle indehode. Herefter skrev LUPUS 
sammen deres del af politikpapiret på et møde.  
 
Udover disse overordnede opgaver, har LUPUS i løbet af rådsåret behandlet en 
række sager, som faldt indenfor dets portfolie. Således behandlede LUPUS på et 
ekstraordinært møde CUSU (Circle U. Student Union), for at give Studenterrådets 
repræsentanter i dette et mandat til dets videre arbejde. Herudover behandlede vi en 
række mindre punkter, som Studenterrådet skulle danne holdning til i løbet af året, 
såsom SR’s holdning til om karakterer skulle afskaffes i F20 grundet corona, 
holdning til stigende SU-gæld blandt studerende, mm.  
 
Kampagne udvalg under Studenterrådet, KAMPUS 
KAMPUS var ramt af et større mandat fald sidste år og vi brugte året på at finde ud 
af hvad vi så skulle gøre med udvalget fremad. Der blev afholdt en studiestarts 
kampagne som desværre blev hæftigtigt ramt af corona situationen, KAMPUS 
prøvede også at få en kampagne op og køre der skulle kæmpe imod maksimal 
studietid, denne kampagne blev desværre ikke til noget da der ikke var opbakning i 
fællesrådet og udvalget selv ikke havde mand kraften til at varetage kampagnen 
selv. KAMPUS afholdte der efter en rækker stormøder hvor alle var velkomne til at 
diskutere hvad KAMPUS havde været og hvad udvalget kunne gøre for faktisk at få 
en positiv indflydelse på den studerendes liv. Det blev efter 4 måneders behandling 
besluttet at KAMPUS gav mening da det blev stiftet, men at det ikke gav mening at 
have udvalget løbende. Fællesrådet blev bedt om at tage stilling til hvordan 
KAMPUS skulle ændres med forslag fra KAMPUS og det blev besluttet at KAMPUS 
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bliver lagt i dvale, alt materiale gemt, og at udvalget bliver erstattet med Aktivistik 
Koordinator, som varetager meget af det samme ansvar som KAMPUS gjorde, bare 
som en mere rådgivende del. 
 
International Committee, IC 
The international Committee started the year off strong having found footing as a still 
pretty new committee. Lockdown in march then hit the committee and our progress 
was somewhat stalled. The effects of the corona-crisis hit international students, who 
are far away from family and loved ones, extra hard. Most of the spring was used on 
talking about the well-being of international students in this extraordinary situation, 
and how we might help. At the same time we had to redefine ourselves as a 
committee with changing members and loss of physical meetings.  
During summer we made an infomercial about the committee to send out to new 
coming students at the international fair.  
In the fall semester we talked about our aim and missions and made internal 
documents on our top priorities to work towards. We also branched out on social 
media by making an instagram and a linkdIn, something that helped us recruit new 
members. This will also be a good way for us to campaign in the future. 
We have initiated collaborations with different organisations and AU sections, to 
work towards hosting events together or representing international students in 
relevant matters.  
We also participated in the DSF political conference in the autumn and gave our 
inputs on the policy paper regarding application and admissions as well as the 2021 
work plan. Specifically we added a line in the work plan ensuring future work towards 
equal SU rights to internationals.  
In the beginning of this year we have started planning events for the coming 
semester, when we can hopefully host physical events again. 
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Store arrangementer 
 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 
Husk at skrive omkring processen for aflysningen/ overvejelserne om aflysning mv. - Så 
fagrådene ved at vi har overvejet meget, og skriv evt. hvorfor de ikke er blevet inddraget 
mere  
 
Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag (DSFI) blev desværre aflyst som følge af 
COVID-19. Projektgruppen har gennem hele forløbet bevaret optimismen omkring 
afholdelsen af DSFI, selvom der har været meget tvivl om, hvorvidt det var muligt at afholde 
arrangementet.  
  
Der er løbende blevet arbejdet med forskellige scenarier for, hvornår det var muligt at aflyse 
arrangementet henholdsvis med og uden et forbud fra regeringen. Dette skulle sikre, at vi 
ikke ville ende med et økonomisk tab pga. en evt. aflysning. Alle samarbejdspartnere er i 
løbet af denne proces blevet kontaktet ift. deres afbestillingsbetingelser, og der blev i alle 
kontrakter indskrevet en bemærkning omkring COVID-19.  Derudover blev der arbejdet med 
forskellige corona-venlige tiltag på pladsen i tilfælde af, at arrangementet godt kunne 
afholdes.  
  
Vi valgte at fortsætte arbejdet og bevare håbet omkring afholdelsen af arrangementet indtil 
slutningen af sommerferien, fordi vi havde styr på det økonomiske aspekt, men til sidst måtte 
vi desværre indse, at DSFI måtte aflyses. D. 14. august melder Aarhus Universitet ud på 
deres Facebook-side, at DSFI er aflyst, og efterfølgende melder regeringen ud, at forbuddet 
mod at afholde og deltage i begivenheder, hvor der er flere end 100 personer til stede, er 
blevet forlænget til d. 1. november 2020. Projektgruppen har siden aflysningen af DSFI haft 
fokus på at lave en udførlig overlevering, så arrangementet fortsat kan forbedres og 
optimeres.  
  
I år har der særligt været fokus på arrangementets økonomi for at sikre, at vi ikke ville ende 
med et underskud. Der er i samarbejde med den salgsansvarlige lavet en strategi for 
indsamling af sponsorater, da disse er en nødvendighed for, at arrangementets økonomi kan 
hænge sammen. I slutningen af året blev der indledt et samarbejde med IdrætsHubben, så 
vi kan sikre, at DSFI fortsat kan afholdes på den oprindelige plads. Samarbejdet fortsættes i 
det nye år.   
 
Studiemessen 
Studiemessen 2020 blev aflyst som følge af Covid-19. Efter hjemsendelsen 11. 
marts var der meget tvivl om hvorvidt messen ville være forsvarlig at afholde. Der var 
samtaler med både AU og Erhvervsministeren i håb om at der kunne findes måder 
hvorpå messen kunne afholdes forsvarligt. Alt fra scannere i døren som sørgede for 
at der ikke var for mange mennesker i aulaen, til at omrokere standende i aulaen så 
der var ensretning blev overvejet. Til sidst måtte vi dog indse, at det var umuligt at 
afholde en messe af samme kvalitet som de forrige år med de restriktioner, som blev 
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pålagt. Vi valgte derfor at aflyse Studiemessen, hvilket blev modtaget med forståelse 
fra standholderne.  
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Valg 
 
Universitetsvalget 
Som den demokratiske indgangsvej til universitetsbestyrelsen, de akademiske råd 
og studienævnene er deltagelsen i universitetsvalget et af Studenterrådets 
kerneaktiviteter. Som sædvanligt opstillede Studenterrådet en spidskandidat til 
universitetsbestyrelsen, mens vi lokalt samarbejdede med fagrådene, som opstillede 
kandidater til deres studienævn og akademiske råd.  
 
Universitetsvalget fulgte i år samme politiske system, som er sket de seneste år. 
Studenterrådet er til kampvalg om den ene bestyrelsespost med de 
studenterpolitiske organisationer Frit Forum (FF) og Konservative Studerende (KS), 
mens disse opstillede kandidater til nogle, men ikke alle, af de studienævns- og 
akademiske råds-poster, som fagrådene opstillede kandidater til. Dette betød, at 
nogle fagråd, som altid, er i en meget aktiv valgkamp og skal yde en stor indsats for 
at vinde deres mandater, såsom StatsRådet, ABC og Artsrådet, mens andre fagråd 
har opstillet uden nogen modstand, såsom RIA og MoGenS. Ligesom de sidste 
mange år udarbejdede Studenterrådet, FF og KS et ‘God Valgskikspapir’, som 
outlinede præmisser for valget, såsom at vi taler pænt til hinanden, holder fokus på 
bolden og ikke på manden, og at vi sikrede nemme kommunikationsveje for at løse 
eventuelle konflikter. 
 
I år var der desværre ligesom sidste år store problemer med det elektroniske 
opstillingssystem. Systemet har ikke noget kvittering system, så efter en opstilling er 
sendt afsted, er det uvist for afsenderen hvorvidt den accepteres. Dette medførte 
stor frustration, og de valgansvarlige måtte bruge en del tid på at være i kontakt med 
valgsekretariatet for at sikre, at opstillingerne faktisk blev godkendt. Lige som sidste 
år opstillede Studenterrådet med et støtte-liste system. Studenterrådet havde til 
bestyrelsesvalget en spidskandidatliste med spidskandidaten Mikkel Grøne øverst, 
og dernæst én suppleant fra hvert fakultet for at vise vores brede fundament. 
Herudover bad vi fagrådene om at lave en støtteliste for deres eget fagråd, hvorefter 
alle støttelister blev sat i valgforbund med Studenterrådets liste. Ligeledes 
opfordrede vi fagrådene til at indgå i valgforbund med andre fagråd, hvor det var 
relevant eksempelvis blandt fagrådene på BSS, som indgik i et valgforbund til 
akademisk råds-valget.  
 
Den sædvanlige valgkamp består hovedsageligt i at tiltrække de studerende til en 
snak om universitetsvalget i valgboder, ophæng af plakater over uni, via en 
kampagne på de sociale medier og ved diverse små arrangementer og happenings. 
Coronakrisen gjorde dog, at universitetsvalget 2020 måtte føres under andre vilkår 
end sædvanligvis. Studenterrådet var løbende i dialog med Universitetet omkring de 
guidelines, som universitetsvalget skulle holdes under. Vi var indkaldt til et møde af 
universitetet sammen med Frit Forum og Konservative Studerende, hvor det blev 
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diskuteret, hvordan man bedst muligt kunne afholde et corona-sikkert 
universitetsvalg. Her var enigheden blandt studenterorganisationerne, at 
valgboderne var alfa og omega, herunder var muligheden for tilbyde kaffe vigtig for 
at tiltrække studerende til en snak. Det betød dog, at de events og happenings, som 
ofte bliver afholdt, såsom uddeling af æbleskiver, blev smidt under bussen i håbet 
om at redde valgboderne. Som alt andet corona relateret i efterårssemestret var AU 
meget sen til at melde ud, under hvilke forhold universitetsvalget ville foregå, men i 
sidste ende fik vi tilladelse til at afholde valgboder, dog under strikse restriktioner, og 
med hver valgbod godkendt af den relevante tekniske chef. Dette forløb dog ikke 
uden problemer. Aftalerne med de tekniske chefer var problematiske, da de var 
meget varierende fra fakultet til fakultet, hvilket betød, at det man måtte på ét 
fakultet, måtte man ikke et andet. Samtidig oplevede vi forskelsbehandling, ved at 
fagforeninger og a-kasser forskellige steder fik tilladelse til at stille boder op under 
andre vilkår end de lokale fagråd måtte afholde valgboder på. I samme stil var der 
problemer med kommunikationsvejene, som betød at man fik forskellige tilladelser, 
alt efter hvem man skrev til. Det ledte til at Frit Forum og KS nogle steder gjorde ting, 
som fagrådene havde fået afslag på, ikke fordi de snød, men fordi de fik tilladelse et 
andet sted fra. Utilfredsheden med dette ledte til en klage, som er uddybet i afsnittet 
om valgudvalget.  
 
Disse restriktioner omfattede dog typisk, at man sikrede afstand mellem studerende, 
der kom til valgboden, et maksimalt antal af frivillige i selve valgboden, mundbind 
hele tiden, handsker, sprit til fri benyttelse. Herudover blev det mange steder krævet, 
at man skulle begrænse mængden af materiale, som man gav direkte til de 
studerende fra hånd til hånd. Derfor indkøbte de valgansvarlige flere tusinder poser, 
som først blev delt ud til fagrådene. Dette sammenfaldt med de andre krav, som 
valgboderne var under. De valgansvarlige afhørte hvilke fagråd, som havde planer 
om at opstille valgboder og lavede herefter ‘valgbodspakker’, som ud over poser 
indeholdt en-gangs mundbind, mundbind med Studenterrådets logo på, handsker, 
sprit, flyers, roll-ups, tape til afmærkning på gulvet, en lamineret guide til valgboder, 
udprintet QR-koder og et udprintet eksemplar af ‘God valgskikspapiret’. 
 
Siden corona betød, at valgugen nok ville være begrænset, satsede vi allederede 
tidligt i år ekstra på plakaterne. Det betød en større indsats for at få plakater af bedre 
kvalitet, hvorfor der var meget dialog med grafikeren både for at 
bestyrelseskandidaten og fagrådskandidaternes plakater så pæne ud. Vi lejede et 
spotlys for at få mere konsistent og bedre belysning, og så sørgede vi for at 
koordinerer med fagrådene, så de, der gerne ville have deres plakater klar til 
tidspunktet, hvor de måtte hænges op, havde dem klar. Fagrådskandidaternes 
plakater var i år printet på A3 papir af god kvalitet på Studenterrådets egen printer. 
Dette betød dog, at de valgansvarlige brugte en del tid i efterårsferien på at printe. 
Foruden bestyrelseskandidaten egen plakat lavede vi ligesom sidste år plakater med 
bestyrelseskandidaten sammen med de fem suppleanter, samt en med formanden 
fra Studenterrådet. Siden suppleanterne var fra hver deres fakultet fordelte vi disse 
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plakater, sådan at vi viste lokal støtte rundt omkring på fakulteterne. En pointe her til 
næste år kunne dog handle om at diversificere plakaterne, således at man også ser 
den brede støtte på ét studie. Som noget nyt i år investerede vi desuden i 
udendørsplakater, som vi hang rundt i lygtepælene rundt omkring på universitetet. 
Traditionen tro var der dyst om pladser til plakaterne lige så snart ophængsperioden 
var tilladt. Mandag midnat efter efterårsferien, populært kaldet ‘Plakatstormen’ var på 
igen på de studier, hvor der er aktiv valgkamp. Forretningsudvalget og en række 
frivillige, herunder bestyrelsesmedlemmerne og nogle fra sekretariatet, var i år 
centraliseret, så vi blev sendt ud, der hvor der var allermest brug for hjælp. Aftenen 
forløb meget roligt i år. Konservative Studerende var nærmest ikke til stede, hvilket 
betød, at ophængere nærmest kun skulle konkurrere med frivillige fra Frit Forum.   
 
Et punkt, hvor man med fordel kan gøre mere næste år, er i den aktive rekrutering til 
pladser der ellers ville forgå, grundet manglende opstilling. Dette var et punkt, som 
de valgansvarlige i år blev opmærksomme på for sent, og ved tidligere at sætte en 
indsats ind og opmuntre studerende til at stille op, steder hvor der mangler 
studenterrepræsentaner, kan man nok sænke antallet af bortfaldne valg.  
 
Selve valgugen forløb relativt gnidningsfrit. Der var enkelte problemer, men disse 
blev hurtigt og effektivt løst mellem de studenterpolitiske organisationer. 
Studenterrådets forretningsudvalg stillede sig klart til at sende hjælp til de valgboder, 
hvor der manglede mandskab, men siden der i forvejen måtte være så få ad gangen 
i valgboderne var der mere tid til løse opgaver. Dette ledte til at forretningsudvalget 
selv opstillede ‘pop-up-valgboder’ på Katrinebjerg, Navitas og på Campus Herning. 
Disse var en stor succes, og der var en oplevelse af, at vi nåede ud steder, hvor vi 
ellers ikke ville have snakket med de studerende. Der var også planlagt to boder 
udendørs, først tæt ved mat-kant, og dernæst i uniparken. Grunden manglende 
succes ved den første af disse, blev den anden dog aflyst. 
 
Resultaterne fra valget kom mandagen efter valgugen. Det er blevet kommenteret 
overfor valg-sekretariatet, at vi gerne vil have resultaterne allerede om fredagen, og 
vi fik svar tilbage, at dette er en mulighed senere år. Selve resultaterne viste en 
kæmpe succes til Studenterrådet og vores fagråd. Kun 2 mandater mistede vi, af alle 
steder vores Studenterrådet med fagrådene var på valg, dette værende en plads i 
teologisk studienævn, som KS vandt med én stemme, og studienævnet på jura, hvor 
borgerlige jurister tog ét mandat. Til bestyrelsesvalget havde Studenterrådet vundet 
de første fire mandater, hvis der havde været så mange i spil, hvilket viser en 
kæmpe opbakning. Ligeledes erobrede vores fagråd en del poster tilbage, som 
tidligere har gået til FF og KS. Efter universitetsvalget har Studenterrådet og 
fagrådene altså stået meget stærk, og vi mener klart, at de gode valgresultater giver 
os et mandat for at repræsentere de studerende, samt at vores fagråd kan siges at 
have det samme.  
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I normale år afsluttes universitetsvalget med en valgfest, hvor alle, der har været 
aktive i løbet af valgugen, bliver inviteret til et brag af en afslutning. Grundet corona 
var dette desværre ikke muligt, men som en form for gestus og ‘tak for kampen’-
symbol, sendte forretningsudvalget en lille pakke til de fagråd, der havde været en 
aktiv del af universitetsvalget, som indeholdt lidt godter og en flaske bobler. 
 
Valgudvalget 
Valgudvalget er AU’s organ til at bistå rektor med at fastsætte regler og de generelle 
rammer for universitetsvalget. Medlemmerne er 1 VIP’er og 1 TAP’er fra hvert 
fakultet, samt det samme antal studerende, som der er fakulteter. Dette betød at 
valgudvalget i år blev udvidet, grundet opsplittelsen af NAT og TECH, således at der 
også kom en ekstra studenterrepræsentant. Man valget at fordele 
studentermandaterne, så at de bliver fordelt på organisationerne efter 
stemmeprocenten til bestyrelsesvalget. Det medførte at SR i år har siddet med 3 
mandater mens Frit Forum og KS hvert havde et enkelt. Internt blandt SR blev disse 
mandater fordelt så de valgansvarlige, Anders og Sofie, hvert havde et mandat, 
mens den nyeste bestyrelsesrepræsentant havde det tredje. 
 
Valgudvalget indeholdt to møder, hvoraf det første omhandlede evaluering af 
univalget 2019, ovenstående ændring i forretningsordenen samt vedtagelse af dato 
for univalget. Det andet møde omhandlede kommunikationen under univalget. 
Selvom valgudvalget bør have visse myndigheder for at arrangere universitetvalget 
fra AU’s side, så var der i år, som der har været flere andre år, utilfredshed med dets 
manglende handlingsevne og -villighed. Studenterrådet har i mange år været 
utilfredse med AU’s engagement i univalget, eller mangel derpå, og brugte derfor 
corona, som et argument for større engagement i valget i 2020. Det lykkedes på 
visse punkter, eksempelvis med en roll-up, der informerede omkring valget, i løbet af 
valgugen, men flere andre punkter, som vi bragte op, blev dømt uden for 
valgudvalgets indflydelse - selv punkter der var på dagsordenen.  
 
Efter Universitetsvalgets afslutning, fremsendte de tre opstillede 
studenterorganisationer på Aarhus Universitet, Konservative Studenter, Frit Forum 
og Studenterrådet en fælles klage til Universitetet over deres manglende motivation 
under selve valget. De studerende har pladser i både Studienævn, Akademisk Råd 
og Bestyrelsen, hvilket er her de studerende har direkte indflydelse på, hvordan 
deres studier skal tilrettelægges. Derfor er det altafgørende at, de studerende 
stemmer til Universitetsvalget for at sikre studenterdemokratiet, og dette har AU et 
medansvar for. Vi har fra tidligere år erfaret, at rigtig mange studerende ikke ved, 
hvad valget går ud på. Særligt i år under corona pandemien, burde AU have været 
ekstra opmærksom på, at informere de studerende om valgets vigtighed og 
mulighed for indflydelse. Dette var dog ikke tilfældet. Den skriftlige klage tog 
udgangspunkt i tre nedslagspunkter, kommunikation, undervisere og ansatte og 
Tekniske chefer og driftspersonale.  
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Kommunikation. Det er ikke tilstrækkeligt, at alene AU oplyser om, hvad studerende 
praktisk stemmer, men der skal også være mulighed for at de studerende at få 
information om, hvad de studenterpolitisk kan stemme på. Ydermere nævnes det, at 
Studenterrådets Kommunikationschef tirsdag i valgugen, måtte tage fat i AU’s 
kommunikationsafdeling, for at få dem til at gøre opmærksomhed på valget, på 
daværende tidspunkt havde de kun lavet 1 opslag på facebook og Instagram. Kort 
efter henvendelsen, ændrede AU deres coverbillede til et om valget. I et valg, som 
grundet corona udspillede sig på de sociale medier, hvor AU har mere end 60.000 
følgere, så er det beklageligt, at de ikke på eget initiativ kunne gøre mere.    
 
Undervisere og ansatte. Der blev ligesom de foregående år, sendt neutrale 
Powerpoints slides ud til alle undervisere og studieledere forud for valget, for at 
oplyse omkring valget i pauserne, nu hvor store dele af undervisningen blev afviklet 
online. Dog oplevede vi, at meget få anvendte de tilsendte slides. Der er tale om en 
kulturændring, og universitetsvalget har stor betydning for studenterdemokratiet. Der 
er blevet holdt flere møder mellem studenterorganisationerne, administrationen og 
AU kommunikation, dog så vi, at der ikke blev sat handling bag ordene.  
 
Tekniske chefer og driftspersonale. Grundet COVID-19 restriktioner har der i år 
været særlig øget krav om kommunikation med de tekniske chefer og 
driftspersonale. Dog oplevede vi en meget ustruktureret og tvetydig kommunikation. 
Eksempelvis har nogle fagråd oplevet, at man har fået afslag på at uddele kaffe i sin 
valgbod, imens a-kasser og fagforeninger har fået lov. Andre har oplevet, at man har 
fået betinget godkendt sin opsætning af sin valgbod, som først endelig blev godkendt 
mandag morgen i valgugen. Ydermere har vi som de foregående år, problemer med 
at driftspersonalet tager de ophængte valgplakater ned, selvom de overholder AU’s 
regler om ophængninger af valgplakater.  
 
Klagen er efterfølgende blevet behandlet i tre forskellige grupper der knytter sig til 
ovenstående nedslagspunkter (AU kommunikation, Uddannelsesudvalget og 
Tekniske chefer og AU Økonomi og bygninger). AU kommunikation anerkender, at 
der kan være behov for at udvikle kommunikationsindsatsens karakter og vil til 
næste valg se på, hvordan man bedst kan forny indsatsen og bedst understøtte 
valget inden for de mulige rammer på relevante platforme. Dette omfatter, at man 
indledningsvis før sommerferien 2021, vil indkalde til et møde med henblik på at 
ideudvikle og forventningsafstemme i forhold til den kommende 
kommunikationsindsats på AU-niveau.  
Uddannelsesudvalget beklager, hvis der har været mindre fokus fra undervisere og 
ansattes side under Universitetsvalget. Der har været en del kommunikation til 
undervisere og ansatte grundet COVID-19 situationen, som formentlig for nogen har 
overskygget Universitetsvalget. Dog er der enighed fra uddannelsesudvalgets side, 
at processen skal sikres fremadrettet i et tæt samarbejde med underviserne, omkring 
bedre oplysning. Processen vil fremover blive sikret gennem dekanatet på det 
pågældende fakultet.  
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Lederkredsen på bygningsområdet foreslår, at der frem mod næste valg laves en 
fælles blanket, som de Studenterpolitiske organisationer kan anvende i forbindelse 
med afholdelse af valgarrangementer. Ydermere vil de tekniske chefer gerne mødes 
med organisationerne forud for valget og afstemme forventninger og fælles 
retningslinjer på fakultetsniveau.  
 
Valgkommissionen 
Studenterrådets valgkommission i 2020 bestod af Jonathan, som blev udpeget af 
dirigenterne, Anders, udpeget af forretningsudvalget, og Erik fra Sigma, Lasse fra 
RIA, Julie fra MR og Ida fra Artsrådet, som blev valgt af Fællesrådet. Således var der 
altså lagt op til en bred repræsentation. Valgkomissionen havde tre møder i alt, 
hvoraf det sidste også indeholdt et mundtligt interview med dem som søgte om at 
være Studenterrådets bestyrelseskandidat. Desværre var der flere af medlemmerne 
som frafaldt, jo flere møder der blev afholdt. Det burde derfor tilstræbes, at dem, som 
deltager i valgkommissionen i 2021 deltager i alle møderne.  
 
Valgkommissionen besluttede sig tidligt for at årets valgkampsgrundlag burde 
indeholde nogenlunde de samme punkter, som fra det forgangne år. Yderligere blev 
det besluttet, at det umiddelbare opstilling-opslag, om at Studenterrådet søgte 
kandidater til bestyrelsesposten, samt selve valgkampsgrundlaget, burde holdes så 
kort som muligt, så det var mere tilgængeligt for den almene studerende. Grundet en 
relativ mangel på ansøgere til kandidatposten i forgangne år, blev det i 2020 
besluttet, at der skulle søges bredt, og at alle studerende skulle opfordres til at 
ansøge. Efter at dette opslag blev delt, kommenterede flere dog, at opslaget kom til 
at lyde og ligne for meget et jobopslag, frem for en motivation til at ansøge om 
opstilling til en politisk post. Derfor bør ordlyden af et lignende fremtidigt opslag 
overvejes nøje. I sidste ende valgte valgkommissionen, at vælge Mikkel Grøne som 
Studenterrådets spidskandidat til bestyrelsesposten til universitetsvalget 2020, et 
valg, som han senere ville vinde.  
 
Selve valgkampsgrundlaget blev, som tidligere nævnt, besluttet til tage 
udgangspunkt i Studenterrådets valgkampsgrundlag fra 2019, dog med et fokus på 
at forkorte det, så alle almene studerende ville have overskud til at læse det. Det 
betød, at nogle punkter blev slettet, og resten blev forkortet. I tidligere år har det 
været kotume, at valgkommissionen skriver valgkampsgrundlaget, mens de politiske 
udvalg samt bestyrelsesmedlemmerne, og -kandidaten er på afhøring. I år var der 
dog en række indvendinger, som det blev besluttet at inddrage, særligt fra 
bestyrelsesmedlemmerne og -kandidaten. Der er derfor en opfordring til, at 
valgkommissionen i 2021 i højere grad samarbejder med særligt 
bestyrelseskandidaten, så snart denne person er valgt, således, at man kan 
udarbejde et samlet valgkampsgrundlag, som alle er enige om.  
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Mindre event og opgaver 
 
Politikkonference forår  
DSF’s (Danske Studerendes Fællesråd) politikkonference (PK) som skulle afholdes i 
foråret 2020, stiftede bekendtskab med corona pandemien i dens tidligere stadier og 
dens store begrænsninger. Grundet nedlukningen af samfundet blev den 
politikkonference som var planlagt aflyst. Dog bliver der inviteret til et lille og kort 
møde, hvor en repræsentant fra hver medlemsorganisation under Danske 
Studerendes Fællesråd, deltog for at drøfte de mest relevante punkter. De 
politikpapirer som skulle diskuteres og behandles på politikkonference, blev besluttet 
udskudt til efterårets politikkonference. 
 
Politikkonference efterår 
DSF’s (Danske Studerendes Fællesråds) politikkonference (PK) forløb sig i efteråret 
grundet corona online. Det var dog modsat foråret muligt at afholde 
Politikkonference i fuld længde, da man i efteråret havde bedre tid til at planlægge 
situationen. Politikkonferencen fungerer som DSFs generalforsamling. Den online 
politikkonference foregik således, at vi sad samlet i Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet ligesom at de andre medlemsorganisationer såsom Studenterrådet ved 
Københavns Universitet sad samlet hos dem. Dermed blev den sociale del af PK 
hovedsageligt varetaget internt i vores delegation samt på den fabelagtige 
memegruppe på facebook. Vi (Studenterrådet ved Aarhus Universitet) havde ved 
efterårets politikkonference en stor og stærk delegation, som bestod af 
repræsentanter fra fire ud af fem fakulteter og også bestod af internationale 
studerende. Det var dermed en stor succes rent deltageremæssigt for os. Det var 
dejligt at se mange forskellige aktive, som deltagere. Vi kunne dog godt blive bedre 
til at inkludere de internationale studerende i både vores sociale hygge i 
delegationen samt i deliberationen om de forskellige papirer. Til politikkonferencen 
var der derudover en række gimmicks og konkurrencer undervejs. Særligt 
konkurrencen om at bygge den bedste ugle gik vi meget op i AU, og den bidrog til 
det sociale fællesskab i løbet af Politikkonferencen. Dette var en konkurrence, som 
vi vandt. En central del af politikkonferencen er også de aktivister, som hjælper med 
at lave mad og alt det praktiske ved politikkonferencen. Dette forløb rigtig godt, og 
der skal lyde en tak for indsatsen. Da politikkonferencen i efteråret var online ændret 
det også i arrangementer således, at der for eksempel ingen fest var til årets 
politikkonference ligesom vi desværre ikke i år kunne mødes andet end online med 
de andre studenterråd. Det online format gjorde også, at vi i år havde en teknisk 
ansvarlig, der skulle sørge for at teknikken fungerede. Det gjorde den.      
 
Til politikkonferencen skulle der vedtages DSFs politikpapir om optagelse og adgang 
samt DSFs arbejdsplan for 2021. Vi (Studenterrådet ved Aarhus Universitet) 
forberedte os ved at afholde en række formøder, hvor vi gennemgik politikpapiret og 
arbejdsplanen. Disse formøder ledte også til møder mellem de forskellige 
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delegationsledere før politikkonferencen, hvor de forskellige ændringsforslag kunne 
blive talt igennem, hvis alle havde været forberedt. For Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet var Peter Stounbjerg politisk delegationsleder til politikkonferencen. Vi 
bidrog til behandlingen af begge papirer aktivt med ændringsforslag. Begge papir 
endte med at blive vedtaget 
 
Udover vedtagelse af papirerne blev der også valgt en nyt forretningsudvalg i DSF 
(Danske Studerendes Fællesråd). Der var ingen fra det afgående forretningsudvalg i 
DSF som genopstillet. Derfor skulle der findes fem nye personer til 
forretningsudvalget. Der kunne dog kun til efterårets politikkonference fire nye til 
DSFs forretningsudvalg, hvilket selvfølgelig var uheldigt. Dette gjorde, at det næste 
bestyrelsesmøde i DSF også blev gjort til en ekstraordinær politikkonference. Det 
lykkedes her at få indvalgt en ny til DSF’s forretningsudvalg, således at det nye 
forretningsudvalg var fuldtalligt.  
 
Politikkonferencen indholdte også indtil flere forberedende politikemner om 
finansiering og trivsel. I disse diskussioner bidrog vi aktivt.           
 
SN/AR seminar 
SN/AR seminar (Studienævn og Akademisk Rådsseminar) blev igen afholdt i dette 
rådsår. Det blev dog grundet corona afholdt i en forkortet udgave online den 30 
januar, hvor det ellers var planen, at man skulle have været på Sandbjerg. Der var 
dog stadig stor tilslutning til arrangementet fra Akademiske Råd, Studienævn og 
Uddannelsesnævn, hvor der kunne registeres over 40 tilmeldte og mere end 30 
deltagere til selve seminariet. De fire timer gav en opkvalificering til det kommende 
arbejde for de indvalgte og bestod af workshops, oplæg og en hilsen fra Brian (rektor 
på AU). Deltagerne kom bredt fra hele AU, hvilket igen var dejligt at se. Det er 
planlagt at afholde et egentligt seminar til maj, hvor man forhåbentligt corona vil det 
kan tage til Sandbjerg. Dette er allerede bestilt og planlægges afholdt den 8-9 maj.   
 
SPOT 
SPOT 2020 blev desværre aflyst på grund af Corona, dette betyder dog ikke at der 
blev lagt en stor indsats ind i projektet. Vores samarbejde med SPOT festival 
fortsætter med at gå godt, deres arrangører er glade for vores samarbejde og ønsker 
at vi arbejde tættere sammen. Der var planer om et “pop-viden” arrangement, hvor 
der var planer om at få oplæg ud med nogle af Tænkepause forfatterne, og i 
samarbejde med studenterhus århus afholde en pop quiz omkring studieliv. 
 
Ud over dette har vi fået en aftale med dem omkring sparring iht. musik, så dette års 
og næste års Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag arrangør kan få 
professionel sparring med nogle erfarne bookere. 
 
First Year experience conference  
First Year experience conference blev udskudt til næste år grundet corona. 
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Campus Aarhus netværk og fællesskabsarrangement 
Campus Aarhus Netværket er for nuværende et netværk mellem ledelserne af 
videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus (så bl. a. AU, VIA, 
Maskinmesterskole, Arkitektskole, DMJX osv.). Der ønskes et netværk mellem 
studenterråd og lignende institutionerne imellem. I den forbindelse er initiativ taget til 
at lave et arrangement om Aarhus som studieby - ikke bare universitetsby. 
Som følge af coronasituationen valgte de ansvarlige for fælleskabsarrangementet at 
udskyde afholdelsen på ubestemt tid. Det blev drøftet med ledelsen, og der blev 
udarbejdet en procesplan for inddragelse og arrangering.  
Vi begyndte med brainstorming og overdragelse i marts. Inddragelse af andre 
organisationer i maj, med henblik på at brainstorme med hele Campus-Aarhus 
gruppen. Situationen har dog vist sig at besværliggøre muligheden for at kunne 
mødes og kigge hinanden rigtigt i øjnene - og sikre at alle kan se sig i projektet, til 
trods for nogle store forskelligheder. 
 
Dirigent institution’s strategi 
I starten af rådsåret udformede forretningsudvalget og dirigentinstitutionen en 
strategi for sidstnævntes virke. Heri klargjorde vi de ansvarsområder, som ligger hos 
dirigenterne, og hvordan samarbejdet mellem dem og forretningsudvalget optimalt 
foregår. Dette blev lavet med ønske om, at det bliver mere klart og lettere at 
gennemskue arbejdet og ansvarsområder for dirigenterne fremadrettet. 
 
Studiestart 
Til trods for restriktionerne og usikkerheden, der prægede studiestart i rådsåret 
2020, har Studenterrådets tilstedeværelse været i samme omfang som tidligere. Man 
påbegyndte arbejdet i april med at kontakte samtlige cheftutorer med det formål at 
tilbyde dem oplæg og studiestartsposer til de nye studerende. Koordineringen 
foregik løbende henover sommeren, og man endte ud med at uddele 
studiestartsposer til omkring 4.000 nye studerende fordelt på de fem fakulteter. 
Derudover tog 22 studieretninger imod tilbuddet om oplæg enten fysisk eller via 
zoom og youtubevideo. Man har gjort sig gode erfaringer under koordineringen og 
afviklingen af studiestarten 2020, som vi tager med til en forhåbentlig lidt mere 
normal studiestart næste år.    
 
Studenterhusfondens bestyrelse 
Studenterhusfondens medarbejdere blev alle hjemsendt d. 11. marts efter 
myndighedernes anvisninger. Den konstituerede direktør for fonden har i 
samarbejde med bestyrelsesformanden har haft fokus på at søge lønkompensation 
til medarbejdere samt at søge statslige hjælpepakker. Man har naturligvis været 
kraftigt begrænset på indtægter, da kantiner og kursuslokaler har været lukket, men 
lønudgifterne har ligeledes været mindre end, hvad man har budgetteret med i 
begyndelsen af året.  
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Studenterhusfonden stoppede som forpagter af de studerendes hus pr. 1. januar 
2021. Aarhus Universitet har sidenhen taget over som forpagter, og Jespers 
Torvekøkken vandt udbudsrunden for kantinedrift.   
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Løbende igennem hele året 
 
Kommunikation og pressearbejde 
2020 har været præget af flere spor på det kommunikationsstrategiske plan. Flere af 
de strategier og rutiner der blev lagt kimen til i starten af året måtte ændres i takt 
med coronaens indvirkning på både universitetets rytme (så var der åbent, så var 
der lukket, så var der lidt åbent etc.), aflysninger af arrangementer og en helt 
anderledes valgkamp end tidligere. 
 
Vi fik ret tidligt etableret os som en af de primære informationskilder for studerende, 
når det handlede om hvordan corona påvirkede hverdagen på universitetet. Det 
lykkedes med en indsats på flere parametre, hvor vi proaktivt fik indhentet 
information fra fagråd og fakultetsansatte og fik formidlet det til opslag fulde af 
information og anbefalinger, der ellers var ret udfordrende at finde frem, og opslag 
som universitetet ikke selv fik lagt frem. Det var særligt hårdt i starten, hvor det 
krævede en ret stor indsats fra både kommunikationschefen, formandskabet og flere 
andre. Det var dog godt givet ud i sidste ende, hvor vi helt lavpraktisk kunne 
evaluere indsatsen på mængden af følgere, interaktioner på opslag og særligt 
interaktioner på dem, der havde delt vores opslag. Selvom vi selvfølgelig ikke kan 
veksle de interaktioner 1:1 til støtteerklæringer og stemmer til valget er det dog fair at 
antage, at der skete en positiv udvikling i Studenterrådets image og brand blandt de 
studerende, ligesom universitetet har været meget positive og imponerede over den 
indsats. 
 
Ovenstående blev gentaget af flere omgange, og der skal lyde en klar anbefaling til, 
at man fortsat har fokus på dette i fremtiden - særligt så længe coronaen påvirker 
hverdagen for de studerende. 
 
Flere store begivenheder blev desværre aflyst, og her blev kommunikationen i høj 
grad koordineret med universitetets kommunikationshold med overvejende succes. 
Helt generelt er forholdet til universitetets kommunikationshold blev styrket. Det er en 
klar anbefaling, at dette forhold fortsat bevares og styrkes gennem jævnlige samtaler 
og samarbejder. 
 
Pressemæssigt har der også været ekstra meget tryk på i 2020. Vi har 
professionaliseret vores pressearbejde og haft fokus på det strategiske element. 
Generelt har vi stillet op til det meste, men vi har sædvanligt sørget for at vinklen har 
været til vores - og i forlængelse deraf de studerendes - fordel. Dette er sket med tæt 
koordinering mellem kommunikationschefen og formandskabet. Samtidig har vi 
placeret kommunikationschefen som bindeled mellem journalister og formandskab, 
så der konkret har været tid til at sparre om vinkel, spørgsmål og svar inden 
medvirken. Det anbefales, at man fortsat har fokus på denne professionalisering, da 
den bare vil styrke vores forhold til både medier og studerende, placeret os endnu 
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bedre i forhold til kampe mellem Studenterrådet, politikere og universitetet og i sidste 
ende gavne de studerendes sag. 
 
Sidst skal nævnes sociale medier, hvor der ønskes et endnu større fokus fremover. 
Det har som nævnt været svært at lægge en klar strategi og følge op på den. Det er 
dog klart mest optimalt, hvis man i fremtiden kan lykkedes med det. I overleveringen 
til den nye kommunikationschef er der præsenteret flere konkrete tiltag og ideer, 
ligesom formandskabet også har gode tanker om en kommende indsats her. Det 
anbefales, at SoMe som minimum matcher Studenterrådets presseindsats i forhold 
til at være informationskilde, dele de gode historier og fungere som et sted for 
kritiske opslag. 
 
Idrætsudvalget  
Idrætsudvalget, AU-Sports bestyrelse, har fået mange nye medlemmer efter 
repræsentantskabsmødet (generalforsamling). Det har generelt været et stille år, da 
aktiviteterne alle er aflyst. Der kigges ind i at tilbyde klubberne et andet klubsystem 
end det nuværende klubmodul. Idrætsudvalget har bestemt sig for, at skulle have en 
forretningsorden, og der diskuteres ultimo 2020 om nogle generelle retningslinjer for 
optagelse af klubber, for at sikre kontinuerte og ensartede optagelseskrav. Hele den 
daglige ledelse er også blevet udskiftet i løbet af året. 
 
Aktivitetspuljen  
Aktivitetspulje har 2020 igen haft 50.000 kr. til uddeling til studenterdrevne aktiviteter 
og foreninger. Udvalget har bestået af Ann fra sekretariatet, Sofie fra 
forretningsudvalget og Stine Jespersen, Lasse Svendsen og Pernille Thomsen valgt 
af fællesrådet. Vi afholdte et møde for de nye medlemmer i foråret, hvor vi kiggede 
på retningslinjer og valgte at udforme en skabelon til ansøgere. 
Vi forventede fald i ansøgninger i foråret, men det gik overraskende godt, og vi 
nåede at uddele halvdelen af midlerne inden sommerferien. De fleste ansøgere blev 
godkendt, mens få, grundet strid med retningslinjerne, blev afvist.  
Iblandt de modtagende foreninger var Økonomisk Forening, Onkologisk selskab, PF 
og statsrådet og PISA. 
Efter sommerferien blev Erik Steenberg valgt ind i aktivitetspuljeudvalget, da Pernille 
trådte ud ifm. afslutning af studie.  
Efteråret var klart påvirket af de stramme restriktioner for studenterdrevne 
arrangementer, og derfor så aktivitetspuljen også færre ansøgninger end normalt. Vi 
godkendte også et antal planlagte arrangementer, som senere blev aflyst.  
Vi støttede dog nogle foreninger og arrangementer, herunder huejuntaen på Institut 
for Fysik og Astronomi og studenterpræsternes årlige juleaftensarrangement for 
studerende. 
Aktivitetspuljen har som forventet højere balance ved udgangen af 2020 end tidligere 
år.  
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Kursusvirksomhed  
Der arbejdes på at komme tilbage til at have et mere genkommende program i 
kursusvirksomheden, hvor de kurser vi er bundet pr. rammekontrakt til at udbyde 
(studieteknik) bliver et fast element. Grundlæggende skal den kursusansvarlige ikke 
ud og opfinde en dyb tallerken hvert år, men har i stedet nogle faste kontakter. Dertil 
kan denne finde plads til 1 eller 2 kurser af anden karakter hvert år. I 2021 forventes 
opstart af Kursusredaktionen: En gruppe frivillige der, ledet af kursusansvarlig, får 
rimeligt frie rammer til at lave små-kurser, youtube videoer m.m. (eks. 
madlavningskurser, cykellapning o.l.) 
 
Circle U  
Circle U er det europæiske universitet som AU er en del af sammen med Université 
de Paris, King’s College London, Université Catholique de Louvain, Humboldt 
Universitet, Universitetet i Oslo og University of Belgrade.  
I marts havde vi i “Studenter Unionen under Circle U” (CUSU) seminar i Paris hvor vi 
arbejdede på vores vedtægter og gennemgik work packages i EU ansøgningen.  
I juli blev Circle Us ansøgning til EU godkendt, og det officielle arbejde med 
oprettelsen af et europæisk universitet kunne begynde.  
EU afholdte et seminar om de Europæiske Universiteter i oktober, som nogle 
repræsentanter fra CUSU deltog i. 
DSF satte et samarbejde i gang i december, så medlemmer af forskellige alliancer i 
danmark kunne sparre med hinanden.  
I januar har AU påbegyndt arbejdet med work package 7, “Creating an inclusive 
European University Ecosystem”, ved nedsættelse af en arbejdsgruppe med 
ansvarlige fra de forskellige universiteter. Her har både FU repræsentanten og 
fællesrådsrepræsentanten deltaget i møder. Desuden har AU nedsat en lokal 
styregruppe som Studenterrådet også har en fast plads i.  
CUSU har holdt og holder fortsat faste møder en gang om måneden, hvor de 
forskellige repræsentanter kan orientere og få inputs til deres respektive work 
packages.  
 
AU’s digitale infrastruktur 
Den digitale infrastruktur indbefatter, men er ikke begrænset til, Blackboard, STADS, 
MitStudie og lignende. Den digitale infrastruktur kan dog også dække over f.eks. 
printersystemer, servere og VPN, eller helt ovre i hvordan f.eks. data om 
bygningsdrift bliver gemt og behandlet i AU’s business intelligence portal. 
Aarhus Universitet overgår i 2021 til det nye BrightSpace som 
undervisningsplatform/portal. Flere lokale arbejdsgrupper er sat i værks, for at sikre 
at BrightSpace bliver mere anvendeligt end forgængeren, BlackBoard. Det er et 
lovkrav at denne opgave skal i udbud hvert fjerde år. SR er stille og roligt begyndt at 
arbejde for en mere konkret strategi for den digitale infrastruktur, med en lignende 
arbejds- og styregruppestruktur som for CAMPUS 2.0. 
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Diversitet og ligestilling 
Det har været et fokus for Studenterrådet i år at være med til at sikre ligestilling og 
diversitet på AU. Dette arbejde er blandt andet fungeret ved at der er blevet vedtaget 
et politikpapir på området, som skete inden corona lukkede landet. Det har også 
ramt dette område, at fokuset på corona tog nogle kræfter og fjerende nogle 
muligheder. Vi har ligeledes igennem AUPUS og vores indvalgte i bestyrelsen samt 
akademiske råd kommet med høringsvar og ændringer til AU’s handleplan for 
diversitet og ligestilling. Et centralt fokus igennem hele året har været arbejdet med 
studerende med funktionsnedsættelser. Der blev afholdt et stormøde med Rækværk 
med studerende med funktionsnedsættelse, og der er ligeledes blevet planlagt en 
kampagne om samme emne (“Alt det du ikke ser”), som bliver iværksat til foråret for 
at sætte fokus på emnet. Diversitet og ligestillingsområdets drivkraft er ikke kun 
kommet indefra, men har også været et centralt emne i efteråret, hvor vi endelig så 
en genskabelse af MeToo-bevægelsen. Dette har sat fokus på problemer med 
sexisme på universiteterne og rundt omkring i samfundet. Det har derfor i løbet af 
efteråret været et emne, som mange af vores invalgte har forholdt os til. Det har 
været vigtigt for os i den sammenhæng at påpege, at studerende også bliver udsat 
for sexisme og at sexisme også ses mellem studerende. Dette har også sat fokus på 
de kønsubalancer vi ser på universitetet. Hertil har vi indgået i et samarbejde med 
rektoratet og DKUNI omkring at afholde en konference til foråret omkring 
kønsaspektet i uddannelser, som har fokus på blandt andet vigtigheden af 
rollemodeller. 
 
Trivsel 
Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensens, har som en af sine 
mærkesager trivsel på dagsordenen. I 2020 kunne danske universiteter søge en 
pulje penge til trivselsfremmende projekter. Aarhus Universitet modtog trivselsmidler 
på 2,3 mio. kr. til at arbejde med trivsel. Trivselsmidlerne blev delt op i fire spor, 1) 
Overgang fra gymnasium til Universitet, 2) Værktøjer til undervisere, 3) 
Kommunikation og 4) Studenterdrevne initiativer, som alle havde til formål at arbejde 
med trivsel på forskellige fronter. Studenterrådet fik bevilliget 0,5 mio. kr. fra denne 
pulje til at arbejde med trivsel. Dette førte til to nye projektansættelser i 
Studenterrådet sekretariatet, med fokus på en Buddy-ordning og trivselsoplæg, 
TedX og tilsvarende studenterdrevne arrangementer.  
 
Buddy 
Arbejdet med opbygningen af en Buddyordning startede for alvor i begyndelsen af 
august, hvor Nina Simonsen blev ansat som projektleder. Den første tid blev brugt 
på at samle erfaringer fra eksisterende mentorordninger på AU så der efterfølgende 
var grundlag for at lave et udkast til et meningsfuldt format. En grundsten i det 
udviklede format er at alle nye studerende på uddannelser hvor ordningen 
implementeres, som udgangspunkt er tilmeldt ordningen. Modsat mange 
eksisterende ordninger skal nye studerende altså ikke selv tilmelde sig - de tilknyttes 
fra start en frivillig buddy/mentor. En anden grundsten i formatet er, at det er 
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gruppebaseret. En buddy/mentor (studerende der er længere i uddannelsen) mødes 
med en gruppe á 4-6 studerende mellem 3-4 gange i løbet af de nye studerendes 1. 
semester. Såvel faglige som sociale problemstillinger er udgangspunkt for møderne.  
 
I efteråret 2020 har vi afprøvet dette format som pilotprojekt på HA. Jur. I tæt 
samarbejde med studievejledningen på BSS udviklede vi en digital 
mentoruddannelse, så de frivillige buddies var klædt på til opgaven. I skrivende 
stund er pilotprojektet i sin sidste fase. De sidste mentormøder er afholdt og 
projektansvarlig Nina har afsluttende møde med de frivillige buddies 9/2-2021, hvor 
vi vil evaluere projektet. Ved midtvejsevalueringen tilbage i november var der rigtig 
god respons på ordningen. Mentorer/buddies gav udtryk for at det var en meget 
relevant ordning med et fint format. Det bliver imidlertid spændende også at høre fra 
de nye studerende i ordningen/mentees, som vi også forventer at afholde en 
evaluering med i indeværende måned.  
 
Det er Studenterrådets forhåbning at implementere ordningen på 3 eller flere studier 
i løbet af projektansættelsen der slutter ultimo 2021. Derudover vil vi udvikle en form 
for generisk koncept som studievejledningerne på de forskellige uddannelser kan 
trække på hvis de ønsker at oprette eller ændre en eksisterende mentorordning.  
 
 
TEDxAarhusUniversity - A Healthy University Life 
Det, der som udgangspunkt hed TEDxAarhusUniversity, er et projekt, som sætter 
fokus på det gode universitetsliv med håb om at forbedre det. Projektet består 
overordnet af følgende 3 dele:  
1) Trivselsoplæg (TEDx-arrangementer), hvor professorer fortæller om spændende 
trivselsrelaterede emner så som stress, ensomhed, sorg osv.  
2) Workshops, hvor studerende på Aarhus Universitet inddrages og inspireres til at 
idegenerere konkrete trivselstiltag. 
3) Eventuelle initiativtagere, der ønsker at føre deres trivselstiltag ud i livet, vil kunne 
få hjælp og sparring af Studenterrådet. Dette sker gennem den trivselsansvarlige, 
som vil agere repræsentant. Desuden er der allokeret op til 90.000 kr, som 
initiativtagerne kan søge til opstart af deres lokale tiltag.  
 
Projektet blev igangsat i september 2020, da Julie Ryttergaard Madsen, blev ansat 
som trivselsansvarlig i Studenterrådet. Da planlægningen gik i gang viste det sig, at 
TEDx-formatet medførte en lang række regler og retningslinjer, som spændte ben for 
nogle af de ting, vi gerne ville med oplæggene. Derfor valgte vi at afvige fra formatet, 
hvorfor projektet ikke længere hedder ‘’TEDxAarhusUniversity’’ men ‘’A Healthy 
University Life’’. Oplæggene, som ikke længere er TEDx-arrangementer, skal bestå 
af 3-4 trivselsrelaterede underemner (forventninger, studievaner osv). Årsagen hertil 
er, at oplæggene vil blive filmet og klippet i 3-4 klip af 10-12 minutters varighed. 
Disse klip skal have hver deres overskrift (oplæggets underemner) og vil blive delt 
på vores sociale medier for at nå ud til og inspirere endnu flere studerende. 
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Optagelsen og filmredigering vil blive varetaget af to studerende fra Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole. 
I december månede var der lavet en aftale med Robert Zachariae (psykolog, forsker 
og forfatter) og Noemi Katznelson (professor og forsker i ungdoms- og 
uddannelsesforskning), som skulle holde oplæg i Stakladen i starten af februar 2021. 
Desværre stod corona-restriktionerne i vejen for, at dette kunne lade sig gøre. Derfor 
er den nuværende plan at udskyde oplæggene til april månede i håb om at 
situationen til den tid gør det muligt. Vi håber desuden, at kunne lave en aftale med 
yderligere 1-2 oplægsholdere i mellemtiden. Som det ser ud lige nu vil 
workshopsene (ca 7) også ligge i april og maj månede. Tanken er at få kaospiloter til 
at stå for planlægningen og afviklingen af disse. Projektets sidste del kan således 
foregå i efteråret 2021 indtil projektet afsluttes og evalueres i udgangen af 2021. 
Skulle corona-restriktionerne igen stå i vejen for vores planer, er der mulighed for at 
gå i dialog med Aarhus Universitet om en eventuel udskydelse og forlængelse af 
projektet.   
 
AU Helpline 
AU Helpline er en telefon- og chatlinje drevet af frivillige studerende på Aarhus 
Universitet. Med tilgangen ‘’intet er for stort eller for småt’’ tilbydes anonyme og 
fortrolige samtaler til medstuderende hver mandag til torsdag i tidsrummet 19.00-
22.00. For yderligere information, se www.au-helpline.dk.  
Indtil nu er det initiativtager, Eva Poulsen, som har stået i spidsen for konceptet. 
Fordi Eva snart er færdiguddannet, er der brug for at Helpline forankres for at sikre 
den fortsatte drift. Målet er, at driften på sigt skal ske under Studenterrådet. Dette 
kræver, at AU Helpline bliver skrevet ind i rammeaftalen med Aarhus Universitet, så 
Studenterrådet bliver støttet økonomisk hertil.  
 
Trivselsansvarlige, Julie Ryttergaard Madsen, blev ansat i september 2020 og er den 
i Studenterrådet, der er ansvarlig for AU Helpline indtil udgangen af 2021. I denne 
periode skal Julie i samarbejde med Eva Poulsen sikre konceptets fremtidige drift 
ved blandt andet at: 1) reorganisere Helpline så tilbuddet står som en sund og stærk 
organisation, 2) sætte fokus på markedsføringen af tilbuddet for at øge de 
studerendes kendskab til og benyttelse af tilbuddet og 3) opkvalificere de frivilliges 
uddannelse for at øge kvaliteten af tilbuddet. Julies involvering i Helpline evalueres til 
vinter 2021, hvor vi håber på en stigning i antal henvendelser på linjen. Flere 
henvendelser vil afspejle det potentiale, der ligger i at lade den fremtidige drift ske 
under Studenterrådet.  
 
De første måneder af projektet blev brugt på at lade Julie gennemføre AU Helplines 
9-uger lange oplæring for at kvalificere hende bedst mulig til de efterfølgende 
arbejdsopgaver. I løbet af denne periode blev der desuden brugt tid på at sparre 
med Eva Poulsen om Helpline og i samarbejde med hende lægge en fremadrettet 
plan. For at skabe en organisatorisk struktur blev der i udgangen af 2020 dannet en 
styregruppe blandt de frivillige bestående af en formand, en næstformand, 2 
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aftenansvarlige og Julie. Denne styregruppe har ansvaret for den daglige drift af 
Helpline, rekruttering af nye frivillige, planlægning af oplæring, kommunikation og 
uddelegering af arbejdsopgaver. Årsagen til at vælge en formand (som ikke er Julie) 
er, at sikre konceptets fremtid bedst muligt i tilfælde af, at AU Helpline ikke bliver 
skrevet ind i rammeaftalen med Aarhus Universitet.  
Derudover er det besluttet, at AU Helpline skifter navn til ‘’Studenterlinjen ved 
Aarhus Universitet’’. Dette er valgt for at undgå forvirring omkring, hvad tilbuddet er 
og for at gøre det lettere at søge økonomiske midler i fremtiden. Desuden vil 
navneskiftet blive anvendt som et afsæt til at igangsætte en øget og styrket 
kommunikationsindsats. Denne kommunikation vil primært foregå via vores sociale 
medier, da corona og nedlukning gør det svært at udbrede budskabet fysisk. Vi 
håber dog på, at dette bliver muligt på sigt. Navneskiftet vil træde i kraft snarest 
muligt.  
 
Campus 2.0 og Universitetsbyen 
Uddannelsesudvalget har udviklet en bog, kaldet den lille lyserøde, som bl.a. handler 
om hvordan de fysiske rammer på universitetet understøtter læring som vel som 
andet studieliv. Her har man udarbejdet Studiemiljø-modellen. SR har i løbet af 
efteråret deltaget i både arbejds- og styregruppe hvis opgave var at finde en metode 
til at implementere studiemiljø-modellen i alt fra nye bygningsprojekter til renovering 
og evaluering af eksisterende faciliteter. Der udarbejdedes et pilotforslag til et 
system - baseret på det nye BrightSpace - som kunne samle alle parter - fra 
bygherrer til den enkelte studerende - og derved sikre inddragelse i alle planer. I 
sidste ende blev denne løsning vurderet for dyr, og man har valgt ikke at arbejde 
videre med den konkrete ide. Der er dog stadig fokus på, at inddragelse af 
studerende og undervisere samt andre relevante brugere, skal blive en meget mere 
naturlig del af udarbejdelse af kommende byggeprojekter. 
 
Uddannelsesudvalget har ligeledes sat et konkret projekt i søen. SR deltager i både 
en arbejds- og styregruppe der skal lægge retningslinjerne for en ny 
‘bevægelseshub’ placeret på det grønne areal umiddelbart syd for Biologisk Institut. 
SR har sikret at projektet skal kunne lade sig gøre uden at det betyder problematiske 
ændringer for DSFI. SR arbejder bl.a. også for at den nye bevægelseshub fortsat 
skal kunne huse nogle af de aktiviteter som studerende arrangerer på området, som 
er kendetegnet ved sin store flade græsplæne 
 
Studenterpolitisk forum 
Studenterpolitisk Forum er et halvårligt møde mellem studenterorganisationerne (KS, 
Frit Forum og Studenterrådet) og Aarhus Universitets rektor, Brian Bech Nielsen. Det 
er bundet af et kommissorie, og hver organisation kommer med et oplæg om et 
emne som rekoratet/ledelsen skal arbejde med indtil næste møde. Rektoratet vælger 
et af de tre oplæg, som de finder mest relevant. 
Studenterpolitisk Forum blev i foråret aflyst, grundet den store nedlukning. 
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Til efterårsmødet deltog Asbjørn fra Forretningsudvalget og Puk på vegne af 
Fællesrådet. Oplægget handlede om kommunikation mellem universitet og 
studerende - et emne vi har forsøgt at stikke ind fra flere vinkler i løbet af året. Til 
oplægget var udarbejdet et map-chart, med en masse pile der symboliserede alle de 
kommunikationsveje der går mellem forskellige etager i organisationen og den 
studerende. Pro-rektor Berit Eika var meget interesseret i dette map-chart. 
Studenterrådet var eneste organisation der bidrog med et emne, men det til trods har 
rektoratet/ledelsen ikke taget emnet ind, så vidt de deltagende på mødet vides. Det 
endte med at være et Studenterpolitisk Forum der i stedet fokuserede på at orientere 
studenterorganisationerne om corona-situationen. 
 
Ledelsesmøder  
Studenterrådet har et stærkt samarbejde med Aarhus Universitets rektoratet og 
ledelse, hvor der er tradition for, at man mødes flere gange gennem året, for at 
snakke om ting, som vil gavne de studerende på Aarhus Universitet. Dette har også 
været praksis for formandskabet i dette år, dog under meget anderledes og skiftende 
forhold. 
 
Med de konstant skiftede informationer og restriktioner fra ministeriet og 
efterfølgende på Aarhus Universitet, har der været en øget mængde ledelsesmøder 
med Berit (Prorektor), Maria (PA for rektoratet), for at give en status på, hvad der rør 
sig på ledelses- og studentersiden og hvordan man kunne koordinere en fælles 
indsats på forskellige områder eller aktuelle situationer. Efter man i foråret lukkede 
samfundet inkl. universiteterne ned, har formandskabet afholdt ugentlige møder med 
Berit (Prorektor), Maria (PA for rektoratet) og få gange Brian (rektor) og Arnold 
(Universitetsdirektør). Hvert møde startede med en kort corona status, både fra 
rektoratet med også Studenterrådet. Nogle af de emner og pointer, som der er blevet 
snakket om på ledelsmøderne har været, speciale og eksamen, da man tilbage i 
foråret, da nedlukningen blev gennemført, ikke længere havde mulighed for at sidde 
på sin specialeplads, eller have adgang til sine materialer mm. Derudover den store 
uvished omkring selve eksamen, ville den blive afholdt fysisk, online, udskudt eller 
aflyst og dertil formen, mundtlig eller skriftlig. Dertil kom diskussioner og dialogen 
omkring digital overvågning. Derfor har der også lagt en stor snak omkring fælles 
koordinering af kommunikation, og hvordan vi bedst bruger hinandens kanaler. Der 
er blevet arbejdet med trivsel, chikane sager, studiestart, mental sundhed, kvote 2 
optag på medicin samt sammenlægning af de pædagogiske centre. Et andet stor 
fokusområde har været udvekslingsstudrende, eksempelvis, hvordan bliver disse 
studerende taget hånd om, hvis de ikke kan komme afsted grundet corona, kan de 
blive tilbudt fag på Aarhus Universitet i stedet for. Dertil internationale studerende 
som enten ikke kan komme hjem til deres hjemland, eller ikke kan modtage 
undervisning gennem fjernundervisning.  
 
Derudover blev der i samarbejde med rektoratet, etableret en gruppe af udvalgte 
repræsentanter for forskellige foreninger (Fredagsbar, aktivitetsforeninger mm.) og 
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Studenterrådet, for at lægge fælles retningslinjer for sociale og faglige 
arrangementer, som tog højde for afstandskrav, forsamling loft samt ny 
alkoholpolitik. Alt dette for at holde hånd under et meget presset foreningsliv og 
socialt studiemiljø. Afslutningsvis er der også blevet snakket økonomi og 
Rammekontrakt, da Studenterrådet gennem aflysning af Danmarks Største 
Fredagsbar og Idrætsdag og Studiemesse, har “brudt” Rammekontrakten samt har 
lidt økonomisk skade. Dog kom man frem til en løsning og enkelte relevante tilskud - 
gennem nye projekter, for at Studenterrådet fortsat kan gennemføre sine aktiviteter, 
uden at tære hovedløs på egenkapitalen.  
 
Alt andet lige, det har på ingen måde været et normalt år, med normale emner eller 
møder. Størstedelen af alle møderne er blevet afholdt online, grundet 
forsigtighedsprincippet og selve nedlukningen af universitetet. Dog er de 
studerendes perspektiver og holdninger, blevet taget direkte med til 
ledelsesmøderne på en ugentlig basis. Samarbejdet med rektoratet og ledelsen var 
tæt før rådsåret 2020, det vurderes at være endnu stærkere og tættere ved 
indgangen til rådsåret 2021.  
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Nationale arbejdsopgaver 
  
Danske Studerendes Fællesråd 
En af Studenterrådets største nationale arbejdsopgaver, er at varetaget vores 
pladser i udvalg og Bestyrelse under Danske Studerendes Fællesråd. 
Organisationen er en landsorganisation for studerende på videregående 
uddannelser i Danmark. Gennem 16 medlemsorganisationer - andre studenterråd på 
andre af landets universiteter, repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele 
landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere, 
arbejder DSF dagligt for, at studerende får de bedste uddannelser og levevilkår.  
 
Studenterrådet varetager pladser i udvalg som Levevilkårspolitisk Udvalg - LU, 
Uddannelsespolitisk Udvalg - UPU, Internationalt udvalg - IU og Organisatorisk 
udvalg - OU, hvor man mødes og sparre med medlemmer af forretningsudvalget i 
Danske Studerendes Fællesråd, men også arbejder tæt med de andre 
medlemsorganisationer, for at skabe de bedste uddannelser og levevilkår for 
studerende i Danmark. Derudover varetager Studenterrådet også to pladser i 
Danske Studerendes Fællesråds Bestyrelse.  
Som noget nyt i år, har forretningsudvalget i Studenterrådet ved Aarhus universitet - 
SRAU, prioriteret højt, at sende deltagere afsted til alle udvalg og møder i Danske 
Studerendes Fællesråd. Vurdering ligger i, at Studenterrådet ved Aarhus Universitet 
er den næst største medlemsorganisation, og derfor har et ansvar, for at være de 
store og et forbillede for de mindre. Derudover kan vi som Studenterråd, får en del 
indflydelse og viden ved at deltage og engagere os i arbejdet i Danske Studerendes 
Fællesråd på nationalt plan.   
 
Som en effekt af corona pandemien, har Danske Studerendes Fællesråd inviteret 
alle medlemsorganisationerne til ugentlige online møde, for at opdatere på hvad der 
sker på den nationale front. Dette har været utrolig givende for Studenterrådet ved 
Aarhus Universitets, da man på denne måde har fået indsigt i forhandler på 
Christiansborg, men også i fagbevægelser. Møderne har også været brugt til, at 
koordinere og sparre med, hvordan de forskellige restriktioner har ramt visse 
uddannelser ekstra hårdt, eller sat større pres.  
 
Organisatorisk udvalg, OU 
Organisatorisk udvalg arbejder med hvordan Danske Studerendes Fællesråd 
udvikler sig langsigtet og har primært til formål at kunne understøtte den 
organisatorisk ansvarlige medlem af forretningsudvalget i vedkommendes arbejde. 
Organisatorisk udvalg, arbejder typisk med vedtægterne, DSF’s 4års-strategi, og 
inklusion. Derudover er der igennem året også blevet arbejdet emner som, FU-
proces, altså den måde og process som det opstillede forretningsudvalget indgår 
ind, inden de bliver valgt på efterårets Politikkonference. Fungeret som koordinerer 
baggrundsgruppe for efterårets Politikkonference, grundet omlægning til online. 
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Fungeret som sparringspart igennem de forskellige medlemsorganisationer, og 
hvilke udfordringer og muligheder de har mødt under corona. Dette førte til en 
facebook- netværksgruppe, hvor man samlede alle valgansvarlige til de lokale 
universitetsvalg, for at erfaringsudveksle og sparre med hinanden, før, under og efter 
et valg der var præget af store corona restriktioner. Organisatorisk udvalg har også 
beskæftigets sig med regnskab/budget og vedtægter for Danske Studerendes 
Fællesråd.  
Organisatorisk udvalg er et udvalg som mange medlemsorganisationer har valgt at 
nedprioritere, hvilket er en skam, da der ligger en stor koordinerer og samarbejde i 
udvalget. Derudover det strategiske arbejde for Danske Studerendes Fællesråd, 
hvor alle medlemsorgansationerne kan sig sig selv og deres Studenterråd i det. 
Dette har tidligere været et problem, at mange føler sig trukket længere væk fra 
beslutningerne og strategierne. Dette har for Organisatorisk udvalg også været et 
stort fokuspunkt. Grundet corona, nåede Organisatorisk udvalg kun at afholde et 
fysisk møde, og ellers er resten blevet afholdt online.  
 
Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse (DSF’s bestyrelse) 
Studenterrådet har to mandater i Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse (DSF’s 
bestyrelse). Disse to mandater er blevet varetaget af to medlemmer af 
forretningsudvalget, som på baggrund af mandat og input fra LUPUS har 
repræsenteret Studenterrådet. Året i bestyrelsen blev selvfølgelig kraftigt præget af 
corona, hvilket begrænsede antallet af fysiske bestyrelsesmøder, som var mulige at 
afholde ligesom corona blev drivende for meget af DSF’s arbejde, og dermed også 
bestyrelsens arbejde. Corona gjorde også, at DSF’s bestyrelse studietur måtte 
aflyses. Der måtte ligeledes nytænkes i forhold til afholdelse af de forskellige 
politikkonferencer, hvilket som sagt betød, at forårets politikkonference blev afholdt i 
meget reduceret format uden egentlig behandling, mens at efterårets 
politikkonference blev afholdt online. Corona betød også, at det bestyrelsesmøde 
som skulle være afholdt hos os måtte aflyses. Det lykkedes dog at afholde en 
bestyrelsesweekend i tråd med DSF’s sommerlejr. Vi har i bestyrelsesarbejdet 
deltaget aktivt og til tider også varetaget opgaver for bestyrelsen såsom referent. 
Bestyrelsesarbejdet har på mange måder kørt rigtig godt i år, og har været 
kendetegnet af en god tone mellem de forskellige bestyrelsesmedlemmer, og det har 
ligeledes i høj grad været muligt at afholde møderne inden for tidsplanen. 
Bestyrelsen har i år godkendt optaget af nye medlemsorganisationer på det 
kulturelle område såsom: Det Jyske Kunstakademi, Elevrådet ved Den Danske 
Filmskole. Vi har været glade for optaget af flere medlemmer. Et centralt fokus for 
bestyrelsen har været indstillingen af politikpapir til så kun efterårets 
politikkonference samt forberedelsen af politikpapir til foråret 2021’s 
politikkonference. Vores repræsentanter har i den regi spillet en central rolle i 
behandling af politikpapir. Ligeledes har det været centralt at godkende nogle 
politikbeslutninger indenfor: Transport, Forskning, Trivsel og Internationale forhold. 
Der har derudover været en række spændende oplæg for bestyrelsen, som vi har 
taget med hjem i vores lokale arbejde. Vi har i bestyrelsen løbende evalueret 
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bestyrelsen, DSF’s forretningsudvalg og DSF’s arbejde, som generelt har så godt 
som muligt kunne følge arbejdsplanen, dog selvfølgelig med de undtagelser som 
corona giver. Vi har i bestyrelsen besluttet os at hæve vederlaget for 
forretningsudvalget i DSF, så det er mere passende.  
 
Arbejdet i DSF’s bestyrelse er en oplagt mulighed for at understøtte det gode 
samarbejde, vi har med de andre medlemsorganisationer.  Et samarbejde, der både 
handler om at skabe ting sammen og at stå sammen overfor fælles udfordringer.  
 
Levevilkårspolitisk Udvalg, LU 
I det forgangne rådsår har DSF’s Levevilkårspolitisk Udvalg, herefter kaldet LU, 
mødtes syv gange, hvoraf de sidste af disse møder er planlagt til den 13. februar, og 
altså ligger efter, at årsberetningen er skrevet. Herudover var der to 
fællesudvalgsmøder, hvor både repræsentanter fra LU, men også DSF’s andre 
politiske udvalg, deltog. Anders har i hele året været Studenterrådets repræsentant i 
LU. Han blev indstillet af forretningsudvalget, i forlængelse af sin post som sekretær 
for LUPUS, og blev valgt af LUPUS.  
 
Møderne i LU har typisk varet i tre timer, hvoraf den første oftest blev udfyldt af 
navnerunde, en opdatering på ‘levevilkårspolitik’ nationalt og opdateringer på 
relevante ting som skete hos de forskellige medlemsorganisationer, som deltog i 
mødet. Herefter har mødet typisk haft en form for fokus, som har udmundet sig i 
diskussioner oftest i opkvalificerende oplæg. Det første møde blev mest brugt som 
en opkvalificering og tour de force i levevilkårspolitik. LU’s andet møde omhandlede 
en politikbeslutning om transport, som skulle opdateres. Her meldte Anders sig til at 
hjælpe med at renskrive og forfine det udløbet politikbeslutning, som LU tog 
udgangspunkt i. Det tredje møde omhandlede en færdiggørelse af 
transportpolitikbeslutningen, samt diverse opkvalificerende oplæg, dog kunne 
Anders ikke deltage i dette møde. Fjerde og femte møde omhandlede hovedsageligt 
en trivselspolitikbeslutning, som så til det sjette møde påbegyndte at blive omskrevet 
til et politikpapir, der forhåbentlig skal vedtages allerede på forårets PK.   
 
Uddannelsespolitisk Udvalg, UPU 
Uddannelsespolitisk udvalgs arbejde har ligeledes været præget af corona, hvilket 
har gjort, at vi har måtte afholde nogle af vores møder online. Ligeledes har det også 
præget det uddannelsespolitiske arbejde, hvor emner som for eksempel digital 
undervisning er blevet centrale. Vi har i UPU i år fulgt arbejdet i 
karekterekspertgruppen stærkt, da DSF’s uddannelsespolitiske næstforperson netop 
har siddet i denne gruppe. Det har givet et godt resultat af en anbefaling til en 
forbedring af karaktersystemet. Vi har i den forbindelse haft mulighed for via UPU at 
bidrage aktivt til processen. Vi har bedst muligt forsøgt at deltage aktivt i alle mulige 
UPU’s arbejde. Vi har ligeledes anvendt den ekspertise, der er hos den 
uddannelsespolitiske næstformand til at blive klogere på uddannelsespolitiske emner 
såsom 0 ects points fag og kvote-2 optag. Vi har i UPU igen i år afholdt 
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fællesudvalgsmøder sammen med de andre udvalg. Af emner som har været på 
UPU’s dagorden kan nævnes akkreditering, uddannelsesdemokrati, 
onlineundervisning, forskning og finansiering. Herfra er der blevet indstillet en 
forskningspolitikbeslutning til bestyrelsen og arbejdet med et forberedende 
politikemne om finansiering af uddannelser til PK, hvor arbejdet herefter er fortsat 
med at skrive et papir til bestyrelsen. Slutteligt kan det nævnes, at UPU har indstillet 
en ny repræsentant til Akkrediteringsrådet.  
 
Internationalt udvalg, IU  
Internationalt udvalg havde et enkelt møde i foråret 2020, da de fleste aktiviteter og 
samarbejder, som behandles i udvalget, var lukket ned og inaktive under lockdown. I 
efteråret blev der igen mulighed for at holde fysiske møder i København, hvor der 
blev snakket om DSFs partnerskabsprojekt med Zimbabwes studenterorganisation, 
det nordiske samarbejde NOM og den europæiske studenterorganisation ESU. I 
oktober var der Student Convention i ESU som en delegation fra IU deltog i. Dette 
møde havde til formål at forberede emner, som skulle op på generalforsamlingen 
(board meeting) i ESU i november. Her blev der også valgt nye medlemmer til 
bestyrelsen og forretningsudvalget i ESU. 
IU faciliterede i efteråret et forum for diskussion om de Europæiske Universiteter 
(samarbejder som Cicle U) blandt de danske universiteter. Her afholdtes et møde 
hvor en repræsentant fra ESU, holdt et oplæg om deres arbejde med initiativet 
‘European Universities’.  
I starten af 2021 behandlede IU DSFs politikpapir om internationale ‘matters’, med 
henblik på at opdatere dette.  
 
Studenteransattes Landsforbund - SUL 
Studenteransattes Landsforbund (tidligere StudenterUnderviseres Landsforbund, 
heraf SUL) er en fagforening for studerende ansat i roller som instruktor, tutor (ved 
formel ansættelse), studentermedhjælper m.fl.. SUL har i en årrække haft dalende 
tilslutning i Bestyrelsen, hvor Studenterrådet har 1 mandat. Derfor har fokus ligget på 
at mindske arbejdsbyrden, ved at lade eksterne samarbejdspartnere overtage bl.a. 
juridisk vejledning, som er den primære arbejdsbyrde i SUL. Samtidig har der over 
vinteren været arbejdet på en omstrukturering af bestyrelsen, så den er bedre 
forankret i studenterfagbevægelsen (DJØF, IDA, DM og Danske Psyokologers 
studenterafdelinger). For fremtiden vil der være minimal arbejdsbyrde i SUL det 
meste af tiden, hvor men dog hvert 3. år har overenskomstforhandlinger i 
samarbejde med Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL). Der er 
overenskomstforhandlinger i februar 2021, hvorfor en del arbejde i SUL har gået på 
forberedelse hertil.  
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Sociale Aktiviteter 
 
Generelt 
Hele rådsåret blev, som tidligere omtalt, meget påvirkede af Covid-19, og 
nedlukningen af landet. Det har naturligvis også haft betydning for særligt de sociale 
aktiviteter, der kun i meget begrænset omfang har været afholdt. 
 
Fagråds sommer-hygge 
Fagråds sommer-hygge led lidt under forsamlingsforbuddet i juni måned. Normalt et 
arrangement hvor både forretningsudvalget, sekretariatet og fagrådene mødes til 
fest og hygge, blev vi i 2020 delt op i to mindre forsamlinger á max 50. Én gang med 
hygge for sekretariatet og forretningsudvalget og en gang med hygge for fællesrådet. 
Begge arrangementer blev holdt primært udendørs i godt vejr efter aftale med 
Studentercaféen, og var meget vellykkede. Det var et godt socialt pust efter en lang 
nedlukningsperiode, i en tid hvor COVID-19 var på vej tilbage. Begge arrangementer 
sluttede tidligt i henhold til daværende retningslinjer for arrangementer. 
 
Fagrådshyttetur  
Fagrådshytteturen er Studenterrådets årlige hyttetur, hvor alle fagrådsaktive inviteres 
til en hyggelig weekend. Tidligere år har hytteturen ikke været en særlig stor succes, 
hvad angår antallet af deltagere. I år prøvede de ansvarlige at lægge fokus på 
sociale teambuilding aktiviteter og forkortede også turen, således at det kun var én 
overnatning. Dette gav desværre heller ikke den ønskede vækst i tilmeldinger. 
Fagrådshytteturen er en tur for de fagrådsaktive, og da lagt de fleste tilmeldinger var 
aktivister og forretningsudvalget blev det besluttet at aflyse turen. Da der blev lagt 
mange timer forgæves i planlægningen, bør det virkelig overvejes, hvorvidt man skal 
stoppe med at afholde en hyttetur. 
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Samarbejder 
 
Delfinen 
Studiemagasinet Delfinen har haft et godt år. Delfinen har haft fokus på at producere 
sjove og studierelevante artikler, der både informerer de studerende om politiske, 
sociale og uddannelsesmæssige forhold.  
Redaktionen var uden chefredaktør fra januar til marts, og skribenterne løste selv 
alle opgaver i perioden. Liv Throen Longhi var chefredaktør fra marts til juli, og Lise 
Roulund Knudsen overtog herefter og er den nuværende chefredaktør. 
Corona har medført store nedlukninger af universitetet, og epidemien har desværre 
også sat en stopper for mange af de studielivsaktiviteter, som Delfinen har tradition 
for at skrive om. Det er dog lykkes Delfinen at fortsætte med at udgive artikler om 
studielivet, også til trods for at størstedelen af redaktionsmøderne har foregået 
online. 
I 2020 er Delfinen for alvor begyndt at kommunikere på Instagram, og der er kommet 
mange nye følgere til. Der er også sket en stigning i likes for siden på Facebook. 
Derudover er redaktionen vokset, fra ti skribenter, til at bestå af ni skribenter, to 
fotografer og fire illustratorer. 
Der er igangsat et forsøg med at genskabe Delfinen som et fysisk magasin, med tre 
fysiske udgivelser om året.  
 
Den Grønne Studenterbevægelse 
Vi havde et møde med Den Grønne Studenterbevægelse i efteråret i forbindelse 
med valget, hvor vi først og fremmest snakkede om vores grønne punkt i 
valgkampsgrundlaget, for at få inputs til dette.  
Desuden blev der diskuteret et muligt samarbejde fremadrettet, hvor SR kan 
faciliterer et ‘grønt diskussionsforum’ af en art, som skal beskæftige sig med 
bæredygtighed i universitetsregi, som Den Grønne Studenterbevægelse kan bruge 
til outreach og inputs. Det blev foreslået på baggrund af lignende initiativer ved 
Studenterrådet ved Københavns Universitet.  
Det er et muligt projekt som skal arbejdes på 2021, hvis der i det kommende 
forretningsudvalg er tid og kræfter til det.   
 
Retshjælpen 
Studenterrådets Retshjælp, har kørt som en selvejende forening i noget tid nu, og 
køre godt og stabilt, med et stærkt samarbejde med Aarhus Universitets chefjurist. 
Selv i år hvor der har været nedlukning på grund af Corona har retshjælpen kørt 
udmærket, dog med nogle problemer associeret med at de ikke kunne komme ind 
på deres kontor fordi alle AU’s bygninger har været lukket. 
 
Ud over dette har vi været i dialog med deres bestyrelse, og det blev aftalt at 
forretningsudvalget og deres bestyrelse skal have et bedre og formelt samarbejde, 
hvilket vi ser frem til næste år. 
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Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Østjylland (DGSØ) 
Studenterrådet har en kontakt til Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
Østjylland (DGSØ), som dog ikke er blevet benyttet særligt i det forgangne rådsår. 
Umiddelbart efter at FU tiltrådte blev der sendt en mail til DGSØ om hvem deres nye 
kontaktperson var, og at de endelig måtte skrive, hvis vi kunne hjælpe dem med 
noget. Vi fik et svar tilbage, om at de gerne ville skrive, hvis vi kunne være 
behjælpelige, men antageligt er denne situation ikke opstået i rådsåret, og det har 
derfor været den eneste reelle kontakt mellem Studenterrådet og DGSØ i rådsåret 
20/21.  
 
AU helpline  
Telefonlinjen for studerende “AU Helpline” har i det forgangne rådsår ikke set 
ændringer i sin primære opgave, der består af at forebygge mistrivsel hos 
studerende på universitetet. Man har naturligvis været udfordret af den fysiske 
nedlukning af universitetet, hvor også Helpline holder til. Efter aftale med 
universitetsledelsen fik de frivillige lov til fysisk fremmøde under den anden fysiske 
nedlukning i december.  
 
Som tidligere nævnt har Julie Ryttergaard Madsen overtaget den daglige drift af 
tilbuddet, der tidligere har været styret af Eva Poulsen på frivillig basis. Hensigten er, 
at AU Helpline fremover vil blive drevet af en af Studenterrådets medarbejdere for 
derved bedre at kunne gøre brug af sekretariatets kapacitet. Derudover har Julie i 
samarbejde med Eva sammensat et styrende led af tilbuddets frivillige, der har 
ansvaret for vagterne samt mindre administrative opgaver.   
 
Aarhus Kommune  
Studenterrådet blev fire gange i løbet af rådsåret inviteret til at deltage i diverse 
møder, hvor Anders, som LUPUS-sekretær blev sendt afsted. Tre af disse møder 
omhandlede corona-håndtering. Det første af disse blev indkaldt af kommunen i 
slutningen af sommeren, da smittetallet begyndte at stige meget for de unge. Derfor 
blev diverse rektorer på kommunens gymnasiale og videregående uddannelser samt 
repræsentanter for elev- og studenterorganisationerne inviteret til et møde, hvor 
eventuelle løsningsforslag blev diskuteret, for at sænke smitten blandt de unge. 
Emnet var cirka det samme, altså hvordan sænkes smitten blandt de unge, til alle tre 
møder, hvoraf Anders ikke kunne deltage i det sidste - dog deltog Alexander i dette, i 
forlængelse af hans post som formand for Unge Kriseledelsen. Siden hovedparten af 
de inviterede havde var en del af de gymnasiale uddannelser blev tonen til mødet 
også lagt i forlængelse af dette. Anders brugte derfor sine kommentarer til at minde 
om, at de studerende på de videregående uddannelser var voksne mennesker, som 
var ansvarlige mennesker, og at man skulle undgå at tale ned til dem.  
 
Det sidste møde, som Studenterrådet blev inviteret til, var indkaldt af rådmand Jette 
Skive, der gerne ville lave en indsats overfor de unges alkoholkultur i Aarhus 
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Kommune. Der var i flere omgange indkaldt forskellige repræsentanter, og Anders 
deltog på vejne af Studenterrådet derfor i en runde, som skulle repræsentere de 
unge, samt forskellige fest-arrangementer, såsom Aarhus festuge. Anders 
argumenterede, på Studenterrådets vegne, imod restriktioner og forbud, som 
indskrænkede de muligheder, som de unge voksne har, særligt på universitetet. Hvis 
man ville have de unge til at deltage i færre fester, burde der i stedet oprettes flere 
attraktive alkoholfrie alternativer, som ikke gik ind og direkte erstattede de festlige 
arrangementer, der allerede er på plads. 
 
Unge Kriseledelsen - Aarhus Kommune 
Borgmester Jacob Bundsgaard kunne på et pressemøde d. 22. september afsløre, 
at man i Aarhus Kommune, for at komme det øgede smittetryk blandt byens unge til 
livs, ville oprette en Unge Kriseledelse, bestående af repræsentanter fra byens 
største uddannelsesinstitutioner og ungdomsforeninger, heriblandt Studenterrådet 
ved Aarhus Universitet, med en formandspost. Formålet med Unge Kriseledelsen 
var at inddrage og idegenerere i forhold til, hvordan man nedbringer smitten blandt 
de unge i Aarhus. Unge Kriseledelsen skulle derudover bistå som et rådgivende 
organ til kommunens egen kriseledelse om, indsatser målrettet unge og hjælpe med 
at skabe medansvar for coronakampen hos byens unge. Fokus for Unge 
Kriseledelsen var, at skabe et rum for dialog og samskabelse om, hvordan vi 
kommunikerer i øjenhøjde, ung til ung, samt skabe fælles rammer for både et socialt 
og coronasikkert ungdomsliv i Aarhus Kommune.  
 
Unge Kriseledelsen har siden slutningen af september afholdt ugentligt møder, for at 
følge smitteudvikling på tæt hold, og for hurtigt at kunne sætte ind. Gennem 
samarbejdet med det tilknyttede sekretariat, er flere projekt blevet søsat, 
eksempelvis flere happenings, dialogmøde med politiet, podcast og instagram: 
Aarhus Lytter, Dialogmøde med kollegier, 16 sider i Aarhus Panorama, udviklet 
alternative online aktiviteter og en stor presseindsats. Derudover har der været et 
tæt samarbejde med eksterne aktører såsom, Unge Ravne, “HOPE - How 
Democracies Cope with COVID-19”, Kaospiloter og Uddannelsesinstitutionerne. Alt i 
alt, har Unge Kriseledelsen fået bevilliget over 500.000 kr. til initiativer til at skabe 
fælles rammer for et både socialt og coronasikkert ungdomsliv. Der er blevet 
bevilliget 200.000 kr. til målrettet kommunikation, 250.000 kr. til en tryghedspulje 
som skulle sætte fokus på unges ensomhed og trivsel og 50.000 kr. til et 
deltagerbudget, hvor byen unge selv kunne skabe coronasikre arrangementer. 
Gennem dette samarbejde har Studenterrådet opnået større eksponering gennem 
medier, både tv, radio og aviser. Studenterrådet har gennem perioden inviteret alle 
studerende på Aarhus Universitet til inddragelsesdag, for at snakke om barrierer og 
faldgrupper under corona og skiftende restriktioner. Derudover er der skabt kontakt 
og viden omkring Studenterrådet ude på alle gymnasier i Aarhus.  
Unge Kriseledelsen stopper deres officielle arbejde pr. 31. januar 2021, men 
Alexander har sagt ja, til at fortsætte som formand for Unge Kriseledelsen og i det 
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nye netværk, som vil erstatte Unge Kriseledelsen. Netværket vil bistå med 
rådgivning og hjælp, når unge og studerende skal inddrages frem til d. 30. juni 2021.  


