
ARBEJDSPLAN RÅDSÅRET 2020  
 
Denne arbejdsplan har til formål at skitsere, hvad Forretningsudvalget skal beskæftige sig 
med i rådsåret 2020. Teksten er ikke udtømmende, men vil benævne Studenterrådets 
vigtigste prioriteter. Arbejdsplanen er opdelt i tre sektioner: politiske prioriteter, 
organisatoriske prioriteter og eksterne samarbejder. Desuden findes slutteligt en oversigt 
over strategier, der binder Forretningsudvalgets arbejde. Mange uforudsete sager forventes 
dog at dukke op i løbet af året, og i dette tilfælde vil Forretningsudvalget til alle tider forpligte 
sig til at handle i tråd med beslutninger truffet af Fællesrådet, vedtagne politikker, holdninger 
udtrykt af de politiske udvalg eller Studenterrådets ånd.  
 
 
Herudover er Studenterrådet fortsat i gang med at omlægge sig til en mere grøn 
studenterorganisation. Vi ønsker at tage ansvar og værne om miljøet, og derfor arbejder vi 
på at reducere vores klimaaftryk. Dette vil afspejle sig i alle vores arbejdsopgaver, initiativer 
og den måde, vi indgår i eksterne samarbejder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

AU-interne prioriteter 
 
Fællesskab 
 
Et godt fællesskab er en af de vigtigste ting for et velfungerende studie- og ikke mindst 
læringsmiljø. Både i og udenfor undervisningssammenhænge indgår studerende på tværs af 
studier i mange forskellige former for fællesskab. Trivselsundersøgelser viser dog, at en stor 
andel af de studerende ofte eller nogle gange føler sig ensomme. Ensomhed afhænger ikke 
nødvendigvis af, hvor mange mennesker vi omgiver os med, men følelsen af ikke at passe 
ind eller mangel på fællesskab. Man kan ikke se på studerende, om de er ensomme eller 
mistrives, da alle reagerer forskelligt. Nogle studerende bruger meget tid på undervisning, 
mens andre oplever en stor selvdisciplin og selvstudie. Dette kan være med til at mindske 
følelsen af fællesskab og forstærke følelsen af ensomhed.  
AU er et universitet med et rigt foreningsliv - rundt omkring på AU findes rigtig mange 
grupper, foreninger, events og arrangementer - noget for enhver type - men det er desværre 
ikke altid, at de forskellige tilbud når ud til de studerende, som de kunne være meget 
aktuelle for. Dette kan vende debatten til, om grunden egentlig ligger i, at studerende ikke 
har tid eller kan overskue alle de forskellige tilbud, fordi de bliver presset for meget i løbet af 
ugen.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  

- at sætte fællesskab på dagsordenen i relevante sammenhænge og samarbejder. 
- at afholde et fællesskabsarrangement. 
- at oplyse om sociale og faglige fællesskaber på tværs af uddannelserne. 

 
Diversitet og ligestilling  
I 2020 sættes der fokus på diversitet; både i forhold til optag på universitetet, og der kigges 
også indad for i højere grad end tidligere at reflektere over, om Studenterrådet indbyder til 
den diversitet, der er ønsket. Såfremt det ikke er tilfældet, vil der naturligvis blive arbejdet på 
en forbedring af dette.  
Studerende med funktionsnedsættelser er en gruppe af studerende, som ikke overalt på AU 
har lige adgang til de faciliteter, deres medstuderende har. Der skal derfor arbejdes med 
funktionsnedsattes vilkår både i forbindelse med optag, og i særdeleshed også i forbindelse 
med den daglige gang på universitetet.  
Sidste år blev der igangsat et samarbejde med retshjælpen og AU’s chefjurist med fokus på 
henvendelser omkring krænkelser. Dette er et samarbejde, der gerne skulle kunne give 
bedre information og afdækning af problemernes omfang. Herefter vil konkrete tiltag blive 
etableret, som kan gavne i størst muligt omfang. 
 
 



Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  
- opfølgning på samarbejdet med retshjælpen og chefjuristen omkring 

metoo-indsatsen. 
- aktivt at forbedre funktionsnedsattes vilkår og adgang til universitetet. 
- lige adgang til uddannelse. 
- en øget diversitet og sætte fokus på emnet.  

 
Klima/bæredygtighed  
Universitetet har netop vedtaget sin overordnede strategi, og processen omkring vedtagelse 
af klimastrategien vil blive afsluttet i begyndelsen af dette rådsår. Det betyder dog ikke, at vi 
kan hvile på laurbærrene. Klimastrategien skal følges af en handleplan, der skal afspejle, 
hvordan hensigtserklæringerne i klimastrategien bliver udført i praksis. Her er det vigtigt, at 
de bæredygtige initiativer ikke strander på administrativt og ledelsesniveau, men faktisk når 
ud til både studerende og undervisere. Det være sig på hverdagsniveau, men særligt for os 
studerende også på organisatorisk- og foreningsniveau. Udover arbejdet med strategien 
mangler Studenterrådet også sin egen politik på området. Danske Studerendes Fællesråd 
vedtog i efteråret 2019 sin klimapolitik, og nu er det vores tur, da det spiller en helt central 
rolle i studerendes liv og hverdag. Herudover, er det vigtigt at gå forrest og være det gode 
eksempel, hvilket betyder, at vi som Studenterråd skal implementere bæredygtige initiativer 
som del af vores hverdag.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  

-  at klimastrategien og den efterfølgende handlingsplan bliver tilgængelig og 
håndgribelig for både foreninger, fagråd og den almene studerende  

- kun at anvende tog og andre bæredygtige transportmidler internt hvis muligt samt 
indføre bærdygtige initiativer på DSFI og Studiemessen 

- at udforme vores egen klimapolitik gennem LUPUS og Fællesrådet  
 
 
Internationale studerende 
Internationale studerende udgør en betragtelig andel af de studerende på AU. På 
universitetet står internationale studerende dog ofte uden en stemme – også i 
Studenterrådet. Det er problematisk i forhold til at sikre internationale studerende gode vilkår 
og udvikle AU som et attraktivt og stærkt internationalt universitet. Forretningsudvalget skal i 
2020 fortsætte arbejdet med at skabe en stabil og aktiv International Committee, der skal 
være forum for internationale studerende på AU, som skal have til formål at forstå og sætte 
fokus på internationale studerendes vilkår. Derfor skal Forretningsudvalget også 
repræsentere Studenterrådet til relevante studiemesser, hvor internationale studerende 
deltager i forhold til at rekruttere til gruppen og øge kendskabsgraden til Studenterrådet. 
Yderligere har det foregående år vist et øget fokus på internationale studerendes vilkår fra 
nationalt niveau på Christiansborg. Det er noget, vi skal følge tæt og influere blandt andet via 
DSF, således at internationale studerendes vilkår også forbedres nationalt. 
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  

- en stabil og aktiv International Committee, og arbejde med at forbedre internationale 
studerendes vilkår. 



- en øget tilvækst af aktive internationale studerende 
- at internationale studerende også bliver hørt på nationalt niveau og får forbedrede 

vilkår her. 
 
 

AU’s digitale løsninger  
Det er blevet klart, at AU ikke giver de samme digitale muligheder på tværs af universitetet. 
Det kan være et problem, når et velfungerende system eksisterer på tre fakulteter, men ikke 
anvendes på de resterende to, og hvor der i stedet anvendes et system, der forringer de 
studerendes studie. Herudover sker en masse ændringer i de digitale systemer, der 
anvendes på AU. Dette gælder blandt andet AU Library, BlackBoard og STADS. Det er alle 
systemer, der er essentielle for studerendes hverdag, og Studenterrådet skal derfor gennem 
forretningsudvalget sørge for, at de studerende, der bliver påvirket af sådanne ændringer 
også bliver inddraget i processen.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  

- at sikre en ensretning og løbende monitorering af AU’s digitale løsninger  
- at sikre studerendes rettigheder ved opdateringer mm. - særligt ifm. 

eksamensperioder.  
- at der er studerende med i diverse testgrupper mv. 

 
Trivsel 
De seneste år har trivselsundersøgelser vist, at flere og flere af vores medstuderende er 
stressede, oplever et pres for at præstere og generel mistrives i deres hverdag som 
studerende. For at sikre et godt studieliv er det vigtigt med et velfungerende studie- og 
læringsmiljø, hvor man trives.  
Det er vigtigt, at Studenterrådet er et talerør for de studerende og sætter fokus på trivsel. 
Studenterrådet skal derfor gøre brug af de muligheder, der byder sig for at bidrage til 
debatterne og derved sætte fokus på trivsel på AU.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 

- at sikre et velfungerende studie- og læringsmiljø  
- at deltage i konferencen om First Year Experience – såfremt muligt 
- at søge indflydelse på projekter med trivsel og selv deltage i afholdelsen af sådanne 

projekter. 
- at være opmærksomme på og arbejde mod tiltag, der negativt påvirker trivslen på 

AU. 
 
Campus 2.0 og Universitetsbyen 
AU er i disse år i gang med udbygningen og renoveringen af Katrinebjerg, Emdrup og den 
nye Universitetsby i det gamle Kommunehospital. Alt dette er blevet kendt under navnet 
Campus 2.0 og med stort fokus bæredygtighed. I forbindelse med dette arbejde vil en del 
studerende skulle flyttes fra andre lokationer i Aarhus, hvor der hidtil har været campusser. 
Dette gælder blandt andet Fuglesangs Allé og Navitas, der begge bliver opsagt som lejemål, 
men også en lang række andre studier, der flytter placeringen fra de nuværende campusser. 
I denne proces er studenterinddragelse essentiel, da det kommer til at påvirke alt fra 



undervisningsforhold, studiemiljøer, læsepladser til frivilligmiljøer. Frivilligmiljøerne er i spil, 
da AU blandt andet har givet udtryk for et ønske om at flytte organisationerne, der nu har til 
huse i Studenternes Hus til den nye Universitetsby. Herunder Studenterrådet, der dermed 
risikerer at optage kvadratmeterplads, der kunne have været anvendt til læsepladser og 
lignende.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  

- fortsat aktivt bidrag til sikring af studiepladser til alle studerende. 
- et bæredygdigt Campus 2.0.  
- at Studenternes Hus også i kommende år er hjem for studenterdrevne aktiviteter. 

 
Vejledning for studenteransatte via SUL 
Studenteransattes vilkår er en vigtig sag at varetage. For at sikre de studerendes vilkår vil 
Studenterrådet det kommende år fortsætte vores engagement i SUL, hvor vi bl.a. har en 
bestyrelsespost. Studenterrådet vil desuden arbejde for, at SUL skal styrkes uden for 
København. 
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 

- fortsat aktiv deltagelse i SUL med øget fokus på studenteransattes vilkår. 
- at flere møder bliver afholdt på Fyn eller i Jylland. 

 
 

AU-eksterne prioriteter 
 
Studerende på boligmarkedet 
Boligpolitik og studerendes boligsituation er et kontinuerligt fokusområde for Studenterrådet. 
Der er for nyligt sket et skred i studerendes boligforhold i Aarhus; flere studerende finder 
hurtigere en bolig via boliggarantien i forbindelse med studiestart, sandsynligvis fordi mange 
flere studerende ender hos private udlejere i større lejligheder til deling. Det giver nye 
perspektiver for studerendes vilkår på boligmarkedet og dermed nye fokusområder for 
Studenterrådet. I København ser vi allerede kapitalfondes spekulation på boligmarkedet, der 
presser priser i vejret, og det bør være et selvstændigt fokus for Studenterrådet det næste år 
at sikre studerende mod pressede huslejer og usikre lejeforhold udover den fortsatte kamp 
for flere almene, betalelige boliger for studerende.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 

- aktiv handling vedrørende et trygt boligmarked, der er til at betale for studerende i 
Aarhus 

- aktivt samarbejde med relevante organisationer om studerendes boligsituation. 
- fortsat repræsentation i det Regionale Indstillingsudvalg ved Ungdomsbolig Aarhus 

 
Circle U. 
Aarhus Universitet har i 2019 igangsat et samarbejde om et fælles europæisk universitet 
med universiteter fra Oslo, Luvain La Neuve, Paris, Berlin, Beograd og London. Dette er et 
projekt, der skal give studerende mulighed for at få undervisning, der repræsenterer det 



bedste fra alle universiteterne og giver en forståelse af bærdygtighed og demokrati. 
Overordnet set, beskriver de selv projektet på følgende måde ‘By 2030, we have created a 

cutting-edge, student-centered, and flexible European university campus in service to global 

society. The alliance will educate future generations that will be able to take on international 

leadership, thereby contributing to the creation of the public good’. Dette er et projekt, der 

kommer til at kræve et stærkt netværk af studerende for at opretholde kvalitet i undervisning, 

mobilitetsmønstre, der giver lige adgang for alle samt et diverst optag og mulighedsfelt. Derfor 

har Studenterrådet sammen med repræsentanter fra alle de deltagende universiteter påbegyndt 

et samarbejde med målet om at oprette et Studenterråd for hele Circle U.-alliancen under navnet 

Circle U. Students. Dette er et projekt i opstartsfasen, og der er endnu meget, der skal falde på 

plads for, at vi som studerende for alvor kan se perspektiverne og de faktiske initiativer omkring 

uddannelse udfolde sig.  

 

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  
- en stærk studenterstemme i alliancen både lokalt på Aarhus Universitet og på tværs 

gennem Circle U. Students. 
- en europæisk studenterorganisation med gyldige vedtægter og et fast og fair 

valgsystem for repræsentanterne.  
- en alliance, der kommer de studerendes uddannelse til gode og ikke påvirker den 

lokale kernefaglighed negativt. 
 
Campus Aarhus 
I 2019 blev Studenterrådet introduceret for netværket Campus Aarhus, der består af 
ledelsesrepræsentanter fra de videregående uddannelser i Aarhus og Aarhus Kommune. 
Det udmønter sig konkret i et arrangement i Campus Aarhus-regi med Studenterrådet i 
spidsen, der har fokus på fællesskab og det at være fælles om Aarhus som studieby.  
 
Studenterrådet vil drage erfaringer fra København og undersøge muligheden for etablering 
af et netværk i Campus Aarhus-regi bestående af studenterrepræsentanter for en stærkere 
knyttet elev- og studenterbevægelse i Aarhus og Østjylland og undersøge muligheden for at 
udarbejde en studiebypolitik. Alt dette med henblik på at skabe et fællesskab, der også 
rækker udover Aarhus Universitet og vores sædvanlig samarbejdspartnere, men som når ud 
på tværs af hele Aarhus som studieby.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  

- at arrangere et arrangement i Campus Aarhus med fokus på fællesskab. 
- at undersøge muligheden for at etablere en elev- og studenterbevægelse i 

Aarhus/Østjylland 
- igangsættelsen af en studiebypolitik i Aarhus Kommune. 

 

Organisatoriske prioriteter 
 
Digitale løsninger 
I tæt samarbejde med Studenterrådets kommunikationschef skal vi i 2020 udvikle og 
forbedre Studenterrådets digitale platforme, både internt og eksternt. 
 



Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 
- at sikre, at information og oplysning er let tilgængeligt, både eksternt og internt 
- at forbedre brugen af Studenterrådets sociale medier, så disse bliver brugt optimalt 
- at synliggøre Studenterrådet endnu mere digitalt 
- at optimere alle Studenterrådets digitale platforme, således Studenterrådets politik 

kan fremmes 
 
 
Delfinen 
Delfinen blev relanceret online i rådsåret 2018, hvorefter redaktionen har haft en fast 
bemanding på ti personer det foregående år. For at fortsætte denne positive udvikling skal 
der fortsat ske investeringer i markedsføringen af magasinet og sikringen af de nødvendige 
organisatoriske rammer. Indholdet af studiemagasinet skal bestemmes af Chefredaktøren 
og redaktionen, som tilpasser indholdet efter den retning, som de finder mest efficient. 
Forretningsudvalget samt bestyrelsesrepræsentanterne vil derudover jævnligt levere 
studenterpolitiske debatindlæg. 
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 

- at Delfinen opretholder en aktiv redaktion med regelmæssige udgivelser. 
- at Forretningsudvalget og repræsentanterne i AU’s bestyrelse bidrager aktivt med 

studenterpolitiske debatindlæg. 
- at Delfinen læses bredt blandt studerende på AU. 

 
Kursusvirksomheden 
Mange oplever, at læring kan finde sted mange andre steder end i studiets pensum og 
øvelsesopgaver. Kursusvirksomheden kan hjælpe studerende til at finde de rigtige 
studieteknikker, der kan være nødvendige for indlæring af nye færdigheder, kompetencer, 
nye sprog eller give muligheden for at åbne nye dimensioner af verden; eller være med til at 
udfordre os selv gennem oplæg og diskussioner, hvorfra vores faglighed bliver aktuel. Det 
forgangne rådsår har vores kursusvirksomhed eksperimenteret med forskellige typer af 
kurser fra workshops til foredrag. I foråret og efteråret 2020 skal Studenterrådet derfor 
afholde kurser, som henvender sig bredt til både folk med og uden tilknytning til Aarhus 
Universitet. Yderligere skal Studenterrådet sikre kurser af opkvalificerende kvalitet til 
tilegnelse af nye færdigheder og viden.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 

- at udbyde forskellige typer af kurser, som henvender sig bredt til folk med og uden 
tilknytning til Aarhus Universitet.  

- at tilbyde kurser af opkvalificerende kvalitet til tilegnelse af nye færdigheder og viden.  
- at oplæg og workshops om bredere samfundsrelevante emner muliggøres. 

 
DSFI 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er de senere år vokset til et stort arrangement 
og en mindst lige så stærk platform, hvor Studenterrådet kan nå ud til vores medstuderende. 
Studenterrådet vil i 2020 arbejde for, at Studenterrådet bliver mere synlige på DSFI som 
arrangører af arrangementet. Samtidigt er det også essentielt, at Fællesrådet føler ejerskab 



over arrangementet og derigennem ønsker at bidrage aktivt til både forberedelse og 
eksekveringen heraf.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 

- at studenterrådet både inden og på dagen bliver mere synlige som arrangører af 
DSFI. 

- løbende inddragelse af Fællesrådet i processen omkring arrangementet. 
- at lægge en ekstra indsats med hensyn til rekruttering af frivillige og skabe attraktive 

rammer for de frivillige, som også er fagrådsaktive.  
 
Universitetsvalg 
Studenterrådet og fagrådene havde overordnet set et godt valg i 2019. Vi fik valgt vores 
spidskandidat ind i bestyrelsen, og mange fagråd opnåede pladser i studienævn og 
Akademisk Råd. 
Målsætningen er fortsat, at Studenterrådet skal arbejde for, at fagrådene vinder flest mulige 
pladser i studienævn og Akademisk Råd, samt opnår pladsen der er på valg til 
Universitetsbestyrelsen i 2020. Derudover skal der arbejdes for, at Studenterrådets andel af 
stemmeprocenten øges. Forretningsudvalget skal yde central koordinering samt støtte og 
give de bedste forudsætninger for, at fagrådene kan afholde lokale valg. Vi skal blandt andet 
bruge valget til aktivt at fortælle vores medstuderende om det arbejde, som fagrådene og 
Studenterrådet laver gennem hele året. Denne oplysende indsats skal også foregå forud for 
valget ved i løbet af rådsåret at synliggøre vores repræsentanters arbejde i studienævn, 
Akademisk Råd og bestyrelsen. 
I 2019 blev der etableret en dialog og et samarbejde på tværs af studenterorganisationerne, 
som gavnede både praktiske processer og stemningen i de fleste valgboder. I 2020 bør vi 
arbejde for, at dette samarbejde fortsat udvikles i en positiv retning.  
  
Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 

- vedligehold af samarbejdet på tværs af studenterorganisationerne. 
- at fagrådene understøttes i deres lokale valgkamp - både forinden og under valget. 
- at Studenterrådet opnår en høj stemmeprocent og pladsen i AU’s bestyrelse. 
- at Valgudvalget fortsat sætter fokus på at forbedre studerendes kendskab til valget. 

 
 
Koordinering mellem formelle organer 
Aktive fra Studenterrådet og fagrådene repræsenterer studerende i mange forskellige 
organer på Aarhus Universitet. For at sikre mest mulig indflydelse og gavn af disse poster 
skal Forretningsudvalget sikre koordination og kommunikation mellem disse repræsentanter 
samt i nogle tilfælde hjælpe med at udføre forberedende arbejde. Særligt for 
repræsentanterne i bestyrelsen skal Forretningsudvalget forme en baggrundsgruppe, som 
skal sikre repræsentanterne optimal viden. Et lignende tilbud skal gives repræsentanter i 
Akademisk Råd. Som led i Studenterrådets kontrakt med universitetet skal 
Forretningsudvalget afholde et seminar for valgte studerende i Studienævn og Akademisk 
Råd ved universitetsvalget 2020. 
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 



- at det generelt set vides, hvilke studenterrepræsentanter, der er i hvilke organer. 
- at repræsentanter kan få hjælp og sparring. 
- at der er en baggrundsgruppe for bestyrelsesrepræsentanterne. 
- at der eksisterer et forum for sparring mellem medlemmer af de Akademiske Råd. 
- at der afholdes et årligt introduktionsseminar for studenterrepræsentanter i 

Akademisk Råd og studienævnene. 
 

Samarbejdspartnere  
Fundamentet for Studenterrådets virke er et stort sammenhold og samarbejde på tværs af 
studerende - fra lokale fagråd til andre Studenterråd på nationalt plan og fra velkendte 
bevægelser til nyopståede. Vi sikrer bedst vores indflydelse ved at indgå i samarbejder, hvor 
vi i fællesskab kan kæmpe for os studerendes interesser. Lokalt skal Studenterrådet i højere 
grad tilstræbe at styrke samarbejdet mellem de forskellige foreninger, der har tilknytning til 
Studenterhuset. Herunder forbedre og undersøge mulighederne for at udvide vores 
samarbejde med Aarhus Universitets-Sport, lave fællesinitiativer med Studenterhus Aarhus 
og bevare den gode relation til de andre foreninger på rådsgangen. Derudover skal vi fortsat 
arbejde tæt sammen med relevante afdelinger på AU, såsom AU-IT, Studievejledningen, 
Støtte- og Rådgivningscenteret mm. På landsplan skal Studenterrådet fortsat spille en 
central rolle i studenterpolitik gennem DSF og særligt sikre, at Studenterrådet er 
repræsenteret i DSF’s Bestyrelse, Uddannelsespolitisk Udvalg og Levevilkårspolitisk Udvalg. 
Derudover skal vi indgå i et stærkt netværk i form af elev- og studenterbevægelsen. 
Yderligere skal Studenterrådet fortsat arbejde for et styrket SUL for at sikre studenteransatte 
de bedste arbejdsvilkår.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for:  

- at indgå samarbejde med eksisterende og nye studenterbevægelser, der vil gavne 
studerendes interesser på Aarhus Universitet.  

- at styrke samarbejdet med foreninger, der har tilknytning til Studenterhuset eller 
afdelinger på Aarhus Universitet.  

- at Studenterrådet er repræsenteret gennem tillidsposter i relevante fora og 
organisationer. 

 
Bindende strategier for Forretningsudvalget 
Følgende strategier binder derudover Forretningsudvalgets arbejde: 

- Bestyrelsesstrategi (vedtages årligt mellem Forretningsudvalget og 
bestyrelsesrepræsentanten) 

- Dirigentinstitutionsstrategi (vedtages årligt mellem Forretningsudvalget og 
Dirigentinstitutionen) 

- Servicestrategien 2019 - 2021 
 
Aftale vedrørende DSFI (aftales mellem Forretningsudvalget og Aarhus Universitets-Sport). 
Som vedtaget af Fællesrådet d. 21. februar 2019. 
 
Rammeaftale om Studenterrådets aktiviteter aftalt mellem Forretningsudvalget og Aarhus 
Universitets direktør vedtaget d. 25. januar 2020.  


