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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan og plan for mødets afholdelse - 2. ordinære fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.
Hermed indkalder Dirigentinstitutionen til andet ordinære fællesrådsmøde d. 7. maj 2020.

På grund af COVID-19 situationen og den fortsatte nedlukning af Aarhus Universitet, vil dette
fællesrådsmøde blive afholdt som et online videomøde.
Mødet bliver afviklet via programmet Zoom. Du deltager I mødet via dette link:
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66825323998

Mødestart er kl. 19.15. Vi holder rummet åbent fra kl. 19, så I kan blive noteret tilstedeværende og få uddelt
viatuelle mandater inden mødestarten.

For at gøre mødet så overskueligt som muligt opfordrer Dirigentinstitutionen til at I ikke deltagere flere fra
jeres fagråd end I har mandater.
Vi er i Dirigentinstitutionen opmærksom på, at dette ikke vil blive et optimalt format for et fællesrådsmøde.
Derfor bestræber vi os også på, at det er ikke vil være centrale og omvæltende beslutningspunkter på
dagsordenen, da vi mener disse bedre vil kunne træffes når vi kan mødes fysisk igen. Derfor er der primært
lagt op til orientering og diskussion på dette møde.
Men bliver det nødvendig at træffe centrale beslutninger for Studenterrådets virke finder vi naturligvis en
proces for dette.

Bemærk at det jf. Statuttens Appendiks C er muligt at opstille til personvalg ved at indsende en skriftlig
opstilling eller ved at meddele sit kandidatur på mødet. Skriftlige opstillinger skal være Dirigentinstitutionen
i hænde senest 7. maj kl. 16:00, såfremt de skal inkluderes i den udskrevne dagsorden.

Ny i fællesrådet
Der afholdes Ny i fællesrådet umiddelbart før fællesrådsmødet fra kl. 18.30. Det er en rigtig god mulighed
for at lære mere om Studenterrådets opbygning og mødestruktur især for de nyere deltagere, men det er
selvfølgelig åbent for alle interesserede. Ved interesse henvend jer til Sofie@sr.au.dk.

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

Tidsplanen frem til det 2. ordinære fællesrådsmøde:
Onsdag den 6. maj  kl 12.00 - Deadline for indsendelse af spørgsmål til gæst fra DSF om COVID-19 jf. bilag
2.1
Torsdag den 7. maj 2020 kl. 19:15-22:00 - 2. ordinære fællesrådsmøde

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

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

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:
Chefdirigent 1. dirigent
Mads Hareskov Jørgensen Jonathan Rossen
dirigent@sr.au.dk
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Dagsorden til 2. ordinære Fællesrådsmøde d. 07.05.2020
Torsdag d. 07.05.20  kl. 19.15-22.00, Online / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)
1.2 Godkendelse af referat - konstituerende fællesrådsmøde d. 20.02.2020(O+D+B)
(Bilag 1.2)
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

19:15-19:30

2. Sager til behandling I
2.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (herunder COVID-19) (O+D) (Bilag 2.1)
2.2 Workshop om universitetsvalg (O+D) (Bilag 2.2)
2.3 COVID-19 beslutningspapir (D+B) (Bilag 2.3)

19:30-20:30

3. Pause 20:30-20:40

4. Sager til behandling II
4.1 Status på DSFI og Studiemessen (O) (bilag 4.1)
4.2. Projekt “Trivsel i verdensklasse”  (O+D) (bilag 4.2)
4.3 Indsupplering til Dirigentinstitutionen  (B) (bilag 4.3)
4.4 Mødekalender - ekstra møde i juni (B) (bilag 4.4)

20:40-21.30

5. Meddelelser
5.1 Forretningsudvalget (O)
5.2 AUPUS (O)
5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 5.2.1)
5.2.2: Politikpapir om diversitet (O) (Bilag 5.2.2)
5.3 KAMPUS (O)
5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 5.3.1)
5.4 LUPUS (O)
5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 5.4.1)
5.5 Fagrådsrunden (O)
5.6 Andre (O)

21:30-21:50

6. Evt. 21:50-21:55

7. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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Forkortelser og ordforklaring

SR: Studenterrådet
AU: Aarhus Universitet
FR: Fællesrådet
FU: Forretningsudvalget i Studenterrådet
SN/AR: Studienævn og akademiskråd
DSF: Danske studerendes Fællesråd (Landsorganisation)
DSFI: Danmarks største fredagsbar og Idrætsdag
MO’er: Medlemsorganisationer ( eks. Studenterrådet ved Københavns Universitet)
PK: Politikkonference i DSF
Quorum: Beslutningsdygtigt
ÆF: ændringsforslag

Udvalg:
LUPUS: Levevilkårs og uddannelsespolitisk udvalg i Studenterrådet
AUPUS: AU politisk udvalg i Studenterrådet
KAMPUS: Kampagne udvalg i Studenterrådet
IC: International Committee

Andre studenterpolitiske organisationer på AU:
KS: Konservative Studerende
FF: Frit Forum (socialdemokratiske studerende)

Listen opdateres imellem hvert fællesrådsmøde. Så har man en forkortelse eller et ord man ønsker på listen,
så skriv meget gerne til:
Dirigent@sr.au.dk
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Bilag 1: Referat af det konstituerende fællesrådsmøde d. 20.02.2020

Torsdag d. 20.02.20 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mødelokale 1 / O: Orientering, D: Debat, B:
Beslutning

1. Konstituering

1.1 Optagelse af nye fagråd (O)

Der er ingen nye fagråd

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2020(O) (Bilag 1)

Niklas orienterer om mandatfordeling

1.3 Valg af stemmetællere (O+B)

Anna og Hanna-Louise vælges som stemmetællere

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)

Afgående dirigentinstitution orienterer om arbejdet

1.4.1 Valg af Chefdirigent

Mads stiller op og orienterer om sin opstilling og beskriver sig selv som et gammelt røvhul.

Der stemmes om tillid. Der er tillid til Mads, og han er dermed valgt ind.

1.4.2 Valg af Førstedirigent

Jonathan stiller op som førstedirigent og vælges ind.

1.4.3 Valg af Andendirigent

Der er ingen opstillinger 17:15-17:30

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Mads (Chefdirigent), Hanni (Næstformand FU), Julie (Projektleder SR), Christian (ABC) M, Maria
(ABC) M, Lise (ABC) M, Rasmus (ABC) M, Stine (Sjus) M, Mathias (Oceon) M, Asbjørn (Idræt),
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Marie (FU), Anders (Stats) M, Peter (Stats) M, Anna, Ida (Arts) M, Sissel (Arts) M, Puk (Arts) M,
Pernille (Arts) M, Tenna (Arts) M, georgis, Morten (Sigma), Rasmus (Sigma) M, Erik (Sigma) M,
Simon (Sigma) M, Hans (Sigma), Lars (RIA) M, Sofie (MoGens) M, Niklas (FU/RIA) M,
Alexander (FU), Erik (FU/JURA) M, Julie (Medicin) M, Malene (Arts) M, Ditte (Arts) M, Sarah
(Arts) M, Katrine (Arts) M, Bjørn (sekretariatsleder), Jonathan (1.dirigent) Lasse (RIA) M, Victor
(RIA) M.

Der er quorum

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 3)

Mads beretter om forretningsorden. Værd at bemærke er, at ændringsforslag skal som udgangspunkt
stilles 7 dage forinden. Der fremsættes forslag om at ændre denne praksis, så der kan komme
ændringer på mødet.

Forretningsorden vedtages enstemmigt

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 28.11.2019 (O+D+B) (Bilag 4)

Referatet er godkendt enstemmigt

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Artsrådet har en ændring i punkt 5.

Formulering vedrørende formandsskabet bør rettes til forperson fremfor formand.

Den nye dagsorden vedtages enstemmigt. 17:30-17:40

3. Årsrapport og beretning

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) (Bilag eftersendes)

Bjørn beretter om årsregnskab
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- Der stilles spørgsmål til størrelsen på egenkapitalen, og hvorvidt den har et loft.

- Der svares, at man har et ønske om, at den skal svare til det årlige tilskud fra AU

- Det bemærkes, at skriftstørrelsen på fremtidige oplæg vedrørende budget/regnskab bør være
større, så alle kan se

- Det noteres og rettes fremover

- Der spørges ind til kursusvirksomhedens udgifter.

- Der svares, at kursusvirksomheden er organiseret på en sådan måde, at det er vanskeligt at
vurdere, hvorvidt den har et underskud eller ej. Denne organisering skyldtes et krav fra kommunen.
Hvis man er interesseret i at vide, hvordan den præcist tager sig ud, er man velkommen til at slå et
smut forbi sekretariatet. Det gælder naturligvis, hvis man har andre spørgsmål.

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2019 (O) (Bilag 6)

Alexander beretter om årsrapporten

Sissel stiller spørgsmål om hvem årsberetningen er for?

- Formålet er, at den er til offentlig brug, fremtiden og fagrådene

Der tilføjes, at der er for mange forkortelser

Puk stiller yderligere spørgsmål. (Der roses indledningsvis)

- Dokumentet virker en smule for internt, herunder forkortelser. Dette kan skabe kritik udadtil

- Derudover en kommentar til Universitetsvalget. Man er uenig i oplevelsen heraf. Især
samarbejdet med vores politiske modstykker, hvor oplevelserne på Nobel ikke har været så positive
som det fremgår af rapporten.

Dertil hører, at man skal være bedre til at holde en inkluderende fest efter univalget

- Evalueringen fra DSFI vurderes heller ikke til at være retvisende. Her tænkes underskuddet,
aflysningen af koncert og

- Ros til FU-nyt
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Pernille stiller spørgsmål til Spot

- Manglende forventningsafstemning med frivillige. Bedre forhandling.

- Det bemærkes af Alexander har taget evalueringen til

Mathias

- Yderligere kommentarer til forkortelser. Der opfordres til, at man laver en forklaring af
forkortelser i bunden af dokumenter.

Tenna stiller spørgsmål til opfølgninger på workshops

- Der opfordres til, at man fokuserer på det fremover

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O)

- Carina bemærker følgende:

Det er beklageligt, at Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag kommer ud med et underskud.

Derudover bemærkes forskellen i nyanskaffelser mellem 2018 og 2019

Øl/vand springer en smule i øjnene

- Bjørn bemærker, at der arbejdes for at sikre et økonomisk forsvarligt arrangement.

Forskellen skyldes en projektor

Øl/vand budgetteres anderledes, og man er kommet ud med et overskud

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B)
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- Arts beder om en summepause før godkendelse. Derudover bemærkes det, at det er
beklageligt med en så sen udsendelse af årsrapporten.

- Der stemmes og årsrapporten godkendes

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B)

- Der stemmes og beretningen godkendes 17:40-18:40

Pause med aftensmad 18:40-19:20

4. Retningslinjer for rådsåret 2020

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2020 (O+D+B) (Bilag 7)

- Alexander præsenterer arbejdsplanen for 2020

Puk har spørgsmål til IT-løsninger

- Er det ment som infrastruktur på AU eller EDU-it?

- Idéen er, at man forsøger at samle infrastruktur

- Niklas bemærker, at det er en ny infrastruktur på vej

Puk har spørgsmål til Campus 2.0

- Det bemærkes, at Kasernen også bliver berørt

Erik har spørgsmål til IT

- Hvorvidt har man taget stilling til digitalisering af eksamener, der ikke er hensigtsmæssige
at afvikle på den måde?
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Erik spørger ind til diversitet.

- Hvordan forstås det?

- Der svares, at forståelsen af diversitet er bred. Devisen er, at der skal være plads, både
blandt studerende såvel som undervisere

Spørgsmål til univalget

- Det bemærkes, at institutterne ikke alle kender reglerne til valget, hvilket skaber forvirring
og udfordringer.

- Der svares, at man er opmærksom på problemet

Der stemmes, og arbejdsplanen er vedtaget

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 8)

Jonathan beretter og bemærker indledningsvis har man ikke har modtaget nogle ændringsforslag.

Der forelægges ingen spørgsmål eller indlæg

Der stemmes og kommissorierne er vedtaget

4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 9)

Mads beretter om Den Kritiske Revision

Der stemmes og retningslinjerne er vedtaget.

5. Valg

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 10-17)
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Marie beretter om forretningsudvalget

5.1.1 Valg af Studenterrådets Forperson

Alexander stiller op.

Der er ikke andre opstillinger

Alexander præsenterer sig selv (som en gammel ræv)

Der stemmes om tillid

Alexander er valgt som forperson for Studenterrådet

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstforperson

Marie stiller op

Der er ikke andre opstillinger

Marie præsenterer sig selv

Der stemmes om tillid

Marie er valgt som næstformand for Studenterrådet

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg

Der er indkommet 5 skriftlige opstillinger

Der er ikke andre opstillinger på mødet. Der er dermed fredsvalg, og de menige medlemmer er ikke
på valg.

Sofie præsenterer sig

Asbjørn præsenterer sig
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Peter præsenterer sig

Erik præsenterer sig (som en gammel nisse)

Anders præsenterer sig

Der stemmes om tillid til det samlede forretningsudvalg

Der er tillid.

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 18)

Mads præsenterer Valgkommissionen

Ida (Arts) stiller op og præsenterer sig

Der stilles spørgsmål til arbejdsbyrden.

- Der uddybes, at forretningsudvalget og dirigentinstitutionen indstiller hver deres
repræsentant, hvoraf sidstnævnte er formand for kommissionen. Disse personer står for størstedelen
af arbejdsbyrden. Repræsentanterne er med til at sikre fagrådenes input.

- Puk uddyber, at det er et vigtigt arbejde, da det er her man udvælger Studenterrådets
bestyrelsesrepræsentant og fastlægger valgkampsgrundlaget

Erik (Sigma) stiller op og repræsenterer sig

Lasse (RIA) stiller op og repræsenterer sig

Det bemærkes, at man hermed lever op til minimumskravene med repræsentation fra tre
hovedområder

Julie (Medicinerrådet) stiller op og repræsenterer sig
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Der klappes

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 19)

Mads beretter om den kritiske revision

Katrine stiller op og præsenterer sig

Der er ingen andre opstillinger

5.4 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 20)

Marie orienterer om aktivitetspuljen

Lasse stiller op og præsenterer sig igen

Stine stiller op og præsenterer sig

Pernille stiller op og præsenterer sig

Der klappes

5.5 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 21)

Ditte orienterer om AUPUS

Stine, Niklas, Asbjørn, Puk, Peter, Simon, Sofie og Malene stiller op og præsenterer sig

Katrine og Kasper stiller op in absentia

Der klappes
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Marie orienterer om LUPUS

Marie, Jonathan, Asbjørn, Peter, Malene og Ditte stiller op og præsenterer sig

Der klappes

Erik orienterer om KAMPUS

Der spørges om man kan komme på maillisten uden at være valgt ind.

- Det kan man godt

Asbjørn, Anders, Sissel, Jonathan, Erik (FU) og Alexander stiller op og præsenterer sig

Der klappes

Georgios stiller op som Head of Committee og præsenterer sig

Der klappes

Tenna orienterer om International Committee

Tenna, Sergio, Wiebke, Liviu, Raquel, Carlota stiller op in absentia

Der klappes

6. Sager til behandling

6.1 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 22)

Statutændring vedrørende delingen af Science and Technology (anden behandling)

Der stemmes og den er enstemmigt vedtaget
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6.2 AU’s repræsentation i Circle U (O+D+B) (Bilag 23)

Puk orienterer om Circle U

- Formålet er at oplyse om den europæiske studenterunion Circle U. Derudover skal der
stemmes om, hvorvidt Studenterrådet ved Aarhus Universitet ønsker at være en del af samarbejdet.
Dermed støtte til den vedlagte hensigtserklæring.

- Der skal vælges to repræsentanter, hvoraf en udpeges i forretningsudvalget og en fra
fællesrådet

Der stemmes om hensigtserklæringen, og den vedtages

Puk stiller op som repræsentant for fællesrådet

Der er ikke andre opstillinger

Puk er valgt ind

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O)

Marie orienterer

Fredag d. 28. februar kl. 13:30 er der reception i vandrehallen – alle er velkomne

Fra d. 14. til d. 15. marts er der fagrådshyttetur i Galten

D. 7. marts afholdes ser vi Melodi Grandprix på Studenterrådet

Hen mod næste Fællesrådet indkaldes der snarest til en arbejdsdag for forslag om statutændring om
at rykke konstituerende fællesrådsmøde til tidligere på året. Derudover vil der være mindre
ændringer, man kan arbejde med.

8. Fællesrådsrunde (O)

Fagrådene orienterer
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Værd at bemærke IGOR lever

9. Evt.

Marie takker afgående Forretningsudvalget.

Der klappes

10. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-22:00
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Bilag 2.1: Opsamling fra sidste fællesrådsmøde

Efter opfordring fra fællesrådet ved Det Konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 20. februar 2020, vil
forretningsudvalget i starten af fællesrådsmøderne, kort samle op på nogle af de temaer og pointer fra det
forgående fællesrådsmøde. Formålet med dette nye tiltag er, at medlemmer af fællesrådet der ikke var til
stedet under det foregående møde, bliver opdateret på nogle af de pointer der blev diskuteret sidst, samt får
en opdatering, hvis der er sket en yderligere udvikling siden sidst.

Da der er sket en del siden Det Konstituerende fællesrådsmøde i februar, vil forretningsudvalget give en
general COVID19 opdatering på, hvad der sker på tværs af AU, samt hvilke specifikke temaer som de
arbejder med i øjeblikket.

Intern:
Følgende temaer vil blive gennemgået:
- Håndtering af specialer / dispensation
- Omlægning af eksamen / digital overvågning
- Udveksling til efteråret
- Studiestart
- Fremtiden
- Aktivering af studerende / jobbank specifikt til studerende

Ekstern:

Derudover vil en fra Forretningsudvalget i Danske Studerendes Fællesråd deltage på mødet, for at
give en generel opdatering på hvad der sker på tværs af universiteterne på national plan.

Har man eventuelle spørgsmål, som man godt kunne tænke sig svar på, er man velkommen til at
sende disse spørgsmål forinden mødet, senest onsdag d. 6. kl 12.00 til alexander@sr.au.dk

hvorefter DSF’s FU vil forberede nogle svar til mødet. Der vil naturligvis også være mulighed for at
stille spørgsmål på mødet.
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Bilag 2.2: Workshop om universitetsvalget

Selvom efteråret synes langt væk er det tættere på end man skulle tro, og dermed kommer årets univalg.
Studenterrådets valgkommission er allerede gået i gang med forarbejdet for udvælgelsen af årets
bestyrelseskandidat og valggrundlaget, men vi vil gerne have jeres holdninger med i spillet!

Hvad skal valggrundlaget være? Hvad kan vi gøre bedre til valget? Vi glæder os til at høre jeres meninger om
dette og mere endnu på den korte workshop, hvilkets svar vi vil tage med i forarbejdet til årets univalg.
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Bilag 2.3: COVID-19 Beslutningspapir

Nedenstående papir udstikker retningslinjerne for Studenterrådets arbejde med COVID-19 siturationen.
Papiret har været i høring i LUPUS og AUPUS og deres rettelser og input er taget med. Yderligere har der
også været en høringsrunde blandt Forpersonerne for fagrådene.

Nu indstilles papiret af Forretningsudvalget  til Fællesrådets godkendelse.

Politikbeslutning omkring COVID-19

I Studenterrådet ved Aarhus Universitet skal vi:

● Fortsat sikre studenterinddragelse

● Fungere som bindeled mellem de studerende og ledelsen samt andre relevante samarbejdspartnere

● Sikre at de bedste beslutninger træffes lokalt på hhv. Akademisk Råds- og Studienævnsniveau

● Være med til at oplyse studerende om mulige tiltag der påvirker deres hverdag, samt oplyse omkring

hjælp til håndtering af relevante problematikker og bekymringer

● Kæmpe for at sikre de studerendes økonomi, således de ikke oplever dårligere vilkår

● Sikre det høje faglige niveau og udbytte, når undervisningsformer omlægges til digital

● Kæmpe for at problematikker påført af COVID-19 vægtes højt i dispensationsansøgninger

● Sikre udbuddet af fag på Aarhus Universitet, hvor fysisk tilstedeværelse er nødvendigt

● Sikre at undervisere/forskere har relevant viden og redskaber til den nye digitale undervisningsform

● Guide og oplyse omkring muligheder og hjælp ift. håndtering af speciale aflevering

● Sikre at studerende ikke udsættes for unødig digital overvågning i deres digitale privatliv

● Arbejde for at understøtte muligheder for særlige udsatte studerende og deres særlige behov

● Arbejde for at forbedre trivsel, herunder ensomhed

● Starte dialogen med ledelsen omkring tilbagerulning af visse tiltag fra fremdriftsreformen

● Arbejde med problematikker for internationale studerende, som ikke kan gennemføre deres semester

i Aarhus

● Sikre at studerende som har fået afbrudt deres udvekslingsophold eller praktik får tilstrækkelig hjælp

og en fair vurdering af deres ECTS-point

● Kæmpe for konkrete løsningsforslag for studerende som har planlagt udveksling/praktik efter

sommeren 2020

● Sikre at studiestarten prioriteres af AU’s ledelse og at studerende inddrages i planlægningsprocessen
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● Arbejde for studenterinddragelse når COVID-19 håndteringen skal evalueres på AU

Nærværende politikbeslutning udløber 28. februar 2021, medmindre den forlænges.
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Bilag 4.1: Status på DSFI og Studiemessen

Følgende beskriver den nuværende situation for Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag
2020. Anledningen til bilaget er påbuddet fra myndighedernes side, der forbyder forsamlinger på over 1.000
mennesker på grund af Covid-19.

Studiemessen 2020
Det nuværende påbud gælder til og med august, hvorfor man som udgangspunkt kunne rykke Studiemessen
én dag frem og være udenfor påbuddet. Vurderingen er dog, at dette ville være et dårligt signal at sende.
Derudover kan vi ikke være sikre på, om påbuddet udvides med en måned til.
Man sigter derfor mod at afholde Studiemessen 2020 i oktober, nærmere betegnet d. 21. til d. 23. oktober.
Disse datoer er hensigtsmæssige, da perioden ligger tilpas langt væk fra enden på det nuværende påbud, og
de tillader, at man afholder Studiemessen i sin fulde størrelse og længde.
Foruden den ændrede dato er man fra sekretariatets side opmærksom på de økonomiske og
afviklingsmæssige udfordringer Covid-19 medfører.

Ønsket er at fastholde så mange af de kunder så muligt, der allerede har tilmeldt sig messen. Man forventer,
at der vil være afmeldinger pga. den nye dato, men den åbner også op for nye samarbejder. Da Studiemessen
udgør det økonomiske grundlag for Studenterrådets kampagner og kursusvirksomhed, er det naturligvis
vigtigt, at vi fastholder vores kundebase.

Såfremt, der til oktober stadig eksisterer forskellige anbefalinger ift. at begrænse smittespredningen, er man
begyndt at undersøge, hvorledes man kan lave effektiv ”crowd control”. I skrivende stund undersøges
muligheden for flow-kameraer og alternative opstillinger af stande.

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI)
Datoen for DSFI 2020 ligger 11 dage efter afslutningen på det nuværende påbud. Vurderingen er, at det ikke
vil være muligt at flytte DSFI, da vejret bliver for ustadigt. Derudover vurderer man ikke, at det er muligt at
lave en mindre udgave af DSFI. De studerende ville stadig stimle sammen foran de to scener, så det gør
derfor ikke den store forskel om, man tillader de normale 19.000 på pladsen eller et mindre antal.
I skrivende stund er projektgruppen blevet samlet og arbejder for afholdelsen d. 11. september.
Man er fra sekretariatets side opmærksom på den økonomiske situation herunder især kontraktmæssige
forhold. Hvis påbuddet forlænges, og man er tvunget til at aflyse, er det naturligvis vigtigt, at vi ved, hvad vi
har forpligtet os til.

Overordnet
Studenterrådets forretningsudvalg og sekretariat har i takt med udmeldingerne fra myndighederne arbejdet
med forskellige scenarier, der gør det muligt at agere frem for at reagere på situationens udvikling. Ønsket er
naturligvis, at vi afholder begge arrangementer, da de har stor værdi for de studerende på Aarhus Universitet.
De studerendes velbefindende er naturligvis af højeste prioritet, hvorfor man fra Studenterrådets side
indretter sig efter myndighedernes anbefalinger. Afslutningsvis bør det bemærkes, at man har fokus på,
hvordan de forskellige scenarier påvirker Studenterrådets økonomiske situation.
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Bilag 4.2: Projekt “Trivsel i verdensklasse

Forestil jer, at I lever i en tid hvor penge, tid og andre ressourcer ikke er et problem. I er en udvalgt gruppe af
studerende, udvalgt særligt fordi I har erfaring med studielivet og I har interesse for at forbedre tilværelsen
for jeres medstuderende. I skal i samarbejde med AU skal være med til at forme det perfekte Universitet.
“Målet er at skabe det universitet i verden med den bedste trivsel”
Læs og overvej følgende spørgsmål inden Fællesrådsmødet, for på den måde at forberede jer til den
workshop som skal afholdes.

Overvej, hvis du var den ansvarlige for at starte “Projekt trivsel i verdensklasse”, hvordan ville du helt
overordnet gribe situationen an?
- Hvad er trivsel?
- Hvad er mistrivsel?
- Hvad ville være målet? Og hvornår ved man, om man er kommet i mål?
- Hvordan kan man måle på trivsel?
- Hvilke tiltag kan forbedre trivslen for studerende?
- Hvem skal gøre noget for at få det til at ske?

Skriv gerne dine tanker ind i denne padlet inden fællesrådsmødet. På fællesrådsmødet vil I blive sendt ud i
mindre grupper i zoom for at snakke lidt om spørgsmålene, og I vil få en række andre spørgsmål, som I skal
besvare.
https://padlet.com/marie137/20579jlvfh06z6pu

Det er ingen hemmelighed at både tid, penge og andre ressourcer stadig er en faktor i dagens Danmark og her
på AU. Men formålet med workshoppen er at skabe idéer og få sat ord på arbejdet med trivsel. AU har fået
en stor sum penge, som de næste 1,5 år skal bruges på trivsel, og AU har valgt at inddrage de studerende i
denne proces. Flere konkrete detaljer om projektet vil vi løfte sløret for på fællesrådsmødet, efter
workshoppen er afholdt.

Padlet nr. 2: https://padlet.com/marie137/uwwwceekwn74m91e
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Bilag 4.3: Indsuppleringen til Dirigentinstitutionen
Den nuværende Chefdirigent, Mads, er færdig på Aarhus Universitet til sommer, og derfor er der brug for en
ny til posten som Chefdirigent.
Samtidig ønsker den nuværende 1. dirigent, Jonathan, også at blive udskiftet fra sin post såfremt der er andre
interesserede, og posten som 2. dirigent er for nuværende ubesat og dermed også ledig.

Det er altså muligt at stille op til alle tre poster i Dirigentinstitutionen: Chefdirigent, 1. dirigent og 2. dirigent.

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

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

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

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

Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet
Det er Dirigentinstitutionen opgave at kontrollere, at alt i Studenterrådet går rigtigt til, og at vi overholder
vores Statutter og vores principper om demokrati og studenterrepræsentation. Det indebærer fx at
Dirigentinstitutionen kontrollerer forretningsorderne fra de politiske udvalg og fagrådenes vedtægter, eller
sikre at diverse møder er korrekt indkaldt, således at alle har haft mulighed for at deltage. I sidste ende er det
Dirigentinstitutionen, der skal være demokratiets vogtere i Studenterrådet.

Dig som dirigent
Arbejdsbyrden er i det daglige ikke særlig stor, men giver dig en unik mulighed for at sætte et præg på
Studenterrådet, og være en vigtig understøttelse af Forretningsudvalgets og fagrådenes arbejde.
Dirigentinstitutionen er både oplagt for dig, der er lidt nyere i Studenterrådet, men gerne vil ind i den indre
kerne af Studenterrådets arbejde, og som måske har friske nye idéer til hvordan Fællesrådsmøderne kan
tilrettelægges - og samtidig også oplagt for den mere garvede aktive i Studenterrådet, som vil bruge sin
erfaring til at hjælpe med at alt går rigtigt for sig.
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I den nuværende Dirigentinstitutionen er vi meget optaget af at sikre en ordentlig overlevering  til de nye, så
du skal ikke være bekymret for pludselig at stå med det hele selv. Skiftet midt i et rådsår giver en oplagt
mulighed for god overlevering, og at vi kan overdrage opgaver løbende.

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

Mads Hareskov Jørgensen, Chefdirigent
mads@sr.au.dk

Jonathan Sebastian Rossen, 1. Dirigent
jonathan@sr.au.dk
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Bilag 4.4: Mødekalender

Den nuværende mødekalender for Fællesrådet er som følger:

Konstituerende fællesrådsmøde: Torsdag den 20. februar (afholdt)

Første ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 2. april (aflyst pga. COVID-19)

Andet ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 7. maj (dette møde)

Tredje ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 17. september

Fjerde ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 22. oktober

Femte ordinære fællesrådsmøde: Torsdag den 26. november

Dirigentinstitutionen foreslås at Fællesrådet vedtager at afholde et ordinært møde i juni som erstatning for
det aflyste møde i april.
Dirigentinstitutionen vil i samarbejde med Forretningsudvalget finde et forslag til dato. Såfremt I har forslag
til dato eller overvejelser omkring valget af dato modtages disse meget gerne på dirigent@sr.au.dk
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Bilag 5.2.1: Indsupplering til AUPUS
AUPUS
AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har
til opgave at vedtage og beslutte Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere
mellem tværgående udvalg, akademisk råd og studienævn. Udvalget er både for indvalgte og dem,
som gerne vil have en sans for, hvad der sker på hele universitetet.

Opstilling
Opstilling til AUPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille op in absentia,
ved skriftligt at meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk
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Bilag 5.2.2: Politikpapir om diversitet

AUPUS har vedtaget den følgende politikpapir om diversitet. Det fremsendes her til Fællesrådets orientering.

Aarhus Universitet - et universitet med plads til diversitet

Samfundet er præget af høj grad af diversitet. Det er dette samfund, universitetet fungerer i gensidighed med,
og vi som studerende uddannes til at agere i. Vi ønsker, at universitetet skal afspejle den virkelighed, vi er en
del af. Dette er et ønske, som bunder i bevidstheden om, at diversitet er en berigelse, der skaber udsyn og
grobund for forskellige tilgange til det faglige såvel som det sociale. Universitetet skal derfor være åbent
over for alle uanset køn, seksualitet, alder, religion, nationalitet og funktionsnedsættelse, fysisk såvel som
psykisk.

Vi er bevidste om, at diversitet også er vigtig blandt medarbejdere, bl.a. fordi det påvirker kvaliteten af vores
undervisning. Der er i forvejen fokus på dette, eksempelvis i form af Aarhus Universitets tiltag for at styrke
kønsbalancen. Netop fordi der allerede er opmærksomhed på diversitetsproblematikken blandt medarbejdere,
vil vi i stedet fokusere på studerende.

Køn og seksualitet

Aarhus Universitet har i disse år fokus på at mindske uligheden mellem kønnene blandt videnskabelige
medarbejdere. Vi bifalder denne bestræbelse, bl.a. fordi det er vigtigt, at vi studerende har forbilleder af
forskellige køn på alle fagområder, så der ikke skabes en forestilling om, at dygtige forskere har et bestemt
køn. Det skal handle om faglighed og interesse.

Nogle studier på Aarhus Universitet er præget af en stor overvægt af et bestemt køn. Det kan der være mange
årsager til, og mange af disse kan ligge uden for universitetets råderum. For os er det blot vigtigt, at alle føler
sig velkommen på et studie og ikke fravælger eller mistrives i et miljø. Køn må aldrig være en barriere for at
føle sig velkommen på et studie. Det samme gælder seksualitet. Det er positivt for vores studiemiljøer, når de
er præget af diversitet, og det gælder også parametrene køn og seksualitet.

Det er vigtigt for os, at studerende behandles ligeværdigt og respektfuldt uanset køn gennem hele studietiden.
Det gælder både i relationer studerende imellem og relationer studerende og medarbejdere imellem.
Desværre viste rapporten Undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende på danske

universiteter[1] fra november 2018, at seksuelle krænkelser er et problem på de danske universiteter. Det kan
og skal vi ikke lukke øjnene over for på Aarhus Universitet. Det er derfor vigtigt, at vi bliver ved med at
arbejde aktivt for et studiemiljø uden seksuelle krænkelser, og hvor alle føler sig velkomne uanset køn og
seksualitet.

Vi skal altså modvirke diskrimination på baggrund af både køn og seksualitet. Disse må således ikke være en
barriere hverken gennem studietiden eller senere ved eventuelle ambitioner om forskerkarriere.
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Internationale studerende

Aarhus Universitet er en del af et internationalt samfund og er afhængig af verden for at udvikle sig. Derfor
er det vigtigt, at vi studerende på Aarhus Universitet har muligheden for at dygtiggøre os uden for landets
grænser. Ligeledes skal internationale studerende have muligheden for at dygtiggøre sig på Aarhus
Universitet. Det gavner både den enkelte studerende direkte og skaber et rigt og diverst studie- og fagmiljø.
Men for at kunne dygtiggøre sig er det vigtigt, at internationale studerende bliver inkluderet på
uddannelserne, og at deres stemme bliver hørt. Internationale studerende er nemlig med til at kvalitetssikre
uddannelser og sørge for, at uddannelserne lever op til den høje standard, de bør have.

Internationale studerende bidrager til samfundet. Undersøgelser har vist, at det samlet set giver et økonomisk

overskud at have internationale studerende på danske uddannelser[2]. Derfor og fordi de bidrager til vores
uddannelser på mange andre måder, bør der heller ikke skæres i antallet af pladser til internationale
studerende på Aarhus Universitet, men derimod åbnes op for muligheden for flere internationale studerende
på de danske uddannelser. Der er i forvejen ikke mange mulige studiepladser til internationale studerende,
grundet størrelsen på optaget, samt andelen af engelsksprogede uddannelser.

Efter endt studie har internationale dimittender ikke de samme muligheder for at blive i Danmark og søge
job, som danske dimittender har. Dette er problematisk for de internationale dimittender, der ønsker at
benytte sig af deres uddannelser i Danmark. Men det er også problematisk for samfundet, da det økonomisk
er en gevinst at få internationale dimittender ind på det danske arbejdsmarked.

Internationale studerende er en gevinst for uddannelserne, de studerende og det danske samfund. Derfor
mener Studenterrådet ved Aarhus Universitet, at der skal være flere pladser, som er åbne for internationale
studerende på de danske uddannelser, samt bedre muligheder for at blive i Danmark efter endt uddannelse.

Studiestart

Studiestarten er grundlaget for en god studietid. Det er derfor vigtigt, at alle nye studerende får en god og
tryg studiestart, der klæder dem på til det videre studieforløb. Dette gælder både praktisk og socialt. Det
praktiske angår information, som skal sendes ud og være let tilgængelig i god tid, mens det sociale drejer sig
om at lægge grundlaget for et godt socialt miljø på studiet med plads til diversitet. For mange studerende er
netop det sociale en drivkraft igennem studietiden. Derfor mener vi, at der bør tilbydes introdage eller
lignende på alle universitetets bachelor- og kandidatuddannelser.

Introdagene planlægges i høj grad af frivillige studerende, der påtager sig rollen som tutorer. Det er værdsat,
og Studenterrådet ønsker høj grad af frihed for de studerende, der lægger et stykke arbejde i at videregive
informationer og introducere til studiemiljøet fra studerende til studerende. Samtidig ønsker Studenterrådet,
at der stilles krav om, at introdagene består af forskellige typer af tilbud og arrangementer. Således ønsker vi
at inkludere forskellige typer af studerende fra studiets begyndelse og omfavne fællesskabet.
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På mange studier betaler nye studerende for at deltage i introdagene. Dette har været en nødvendighed for at
gennemføre en meningsfuld studiestart. Nødvendigheden er blevet endnu større som følge af de strammede
regler for sponsorater. Det betyder, at tutorerne nu har færre muligheder for at få dækket udgifterne til
introdagene, hvilket kan resultere i øget egenbetaling for de nye studerende. Dette kan have en negativ social
slagside i form af social ulighed. Vi ønsker at give alle studerende mulighed for at deltage i studiestarten og
mener derfor, at egenbetalingen bør holdes på et minimum. Da det mange steder er en stor udfordring, bør
Aarhus Universitet tilføre midler til området, så økonomi ikke bliver en hindring for en god studiestart.

[1]

https://dkuni.dk/wp-content/uploads/2018/11/rapport-om-unsket-seksuel-adfrd-mod-studerende-p-danske-universiteter.-
analyse-og-tal-2018.pdf

[2]
https://dkuni.dk/wp-content/uploads/2017/11/samfundskonomisk-regnskab-for-internationale-dimittender.pdf
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Bilag 5.3.1: Indsupplering KAMPUS
Valg af medlemmer til KAMPUS
Kampagne-udvalg ved Studenterrådet. KAMPUS har til opgave at planlægge og udføre
Studenterrådets kampagneaktiviteter. Det kan være politiske kampagner, samt synligheds- og
oplysningskampagner.

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

Opstilling
Opstilling til KAMPUS sker på fællesrådsmødet. Det er desuden muligt at stille op in absentia,
ved skriftligt at meddele sit kandidatur på dirigent@sr.au.dk.
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Bilag 5.4.1: Indsupplering LUPUS
Valg af medlemmer til LUPUS
Hvad er LUPUS?
LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet. Vi tegner
altså studenterrådets politik ”udadtil”.

Hvad kan LUPUS? (vi har beføjelse til at…)
● Vedtage politikpapirer – i princippet på alle områder.
● Skrive høringssvar [gør vi ikke så meget i praksis, men måske er det dig der ændrer
det?
● Udvikle strategi rettet mod organer, der ikke rettet mod AUPUS’ område.
● Godkende, og altså også afvise, delegerende til DSF’s politikkonferencer.

Hvorfor stille op til LUPUS?
Du skal stille op til LUPUS, fordi det er her du får mulighed for at sætte et stort aftryk på
Studenterrådets politik.
Der er mulighed for at være en del af DSF, og være med til at flytte politik nationalt. Du kan
desuden lære en masse og møde andre aktive, som også interesserer sig for
studenterpolitik.
Der er højt til loftet, og man behøver ikke have nogen særlig viden i forvejen, det kommer
med tiden, og vi skal nok klæde dig godt på.

Praktisk information om møder.
Vi har det forgangne år mødes cirka hver 3 uge, og bestræber os på ikke at holde møder i
eksamensperioderne. Forberedelsestid er cirka 30 min. Herudover foregår arbejdet i adhoc-
udvalg.
Der er altid kaffe og snacks til vores møder, og LUPUS giver den første øl- eller vand efter
mødet. Det vil også engang imellem være aftensmad, når det giver mening.

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