
 

Arbejdsplan for rådsåret 2021 
 
Arbejdsplanen har til formål at skitsere, hvad Studenterrådet og særligt 
Forretningsudvalget skal beskæftige sig med i rådsåret 2021. 
Arbejdsplanen benævner nogle af Studenterrådets vigtigste prioriteter for 
den kommende rådsår, dog er der forsat mange flere aktiviteter og 
arbejdsopgaver bagvedliggende, som forsat vil blive løst. Arbejdsplanen 
er opdelt i tre sektioner med underliggende visioner og indsatsområder: Et 
stærk Studenterråd, Bedre Studieliv på Aarhus Universitet og Et moderne 
og bæredygtigt Aarhus Universitet.  
 
Ligesom ved rådsret 2020, hvor COVID-19 pandemien satte sine tydelige begrænsninger og 
nye muligheder, forventes det også, at mange uforudsete sager vil dukke op i 2021. I dette 
tilfælde vil Forretningsudvalget forpligte sig til at handle i tråd og overensstemmelse med 
beslutninger truffet af Fællesrådet, gennem politikbeslutninger og politikpapirer samt 
holdninger og inddragelse af Studenterrådets studenterpolitiske udvalg og fundament.  

Herunder er Studenterrådet fortsat i gang med at arbejde med effekter og begrænsninger 
skabt af COVID-19. Vi ønsker at styrke studenterdemokratiet og studenterinddragelsen på 
alle niveauer af universitet. Aarhus Universitet skal være et universitet, hvor der er plads til 
alle, både studerende og det videnskabelige personale, kan bidrage med viden og 
kompetencer. Derfor vil effekter af COVID-19 afspejle sig i arbejdsgaverne, hvor initiativer og 
indsatser vil fokusere på at forbedre fagmiljøerne og trivslen lokalt samt på hele universitet.  
  



 

 Side 1/12 

Et stærkt Studenterråd 

Studenterrådet ved Aarhus Universitet skal være en organisation, der 
inspirerer studerende til at deltage i organisationen for at forbedre 
studerendes vilkår. 
 

Studenterrådet skal skabe fællesskab 
I sit virke for at repræsentere de studerende på Aarhus Universitet og fremme disses 
interesser, lægges der hvert rådsår flere tusinde arbejdstimer i Studenterrådets arbejde, 
hvoraf meget udføres af frivillige. Det er derfor utroligt vigtigt, at alle som deltager i 

Studenterrådets udvalg, møder og andre frivilligaktiviteter føler sig velkomne og som en del 
af et godt fællesskab. Alle skal føle sig velkomne, føle at de bare kan skrive, eller, når vi er 
på den anden side af coronakrisen, banke på døren. 

Studenterrådet og fagrådene udgør tilsammen en stærk fælles studenterfront, og meget af 
dette arbejde har betydning på tværs af studier, fagområder og fakulteter. Det er derfor 
vigtigt, at Studenterrådet fungerer som et netværk, hvor fagrådsaktive kan lære hinanden at 
kende på tværs af hele universitetet. På denne måde kan man bedst samarbejde med 
hinanden, og ved at skabe bekendtskaber og venskaber på tværs af universitetet sikres et 
mere inkluderende Studenterråd. 
 
Studenterrådet vil arbejde for at: 

• Studenterrådets arbejde sker i et imødekommende og venligt miljø. 
• At fagrådsaktive får mulighed for at mødes og skabe venskaber på tværs af 

universitetet. 

 
Øget rekruttering blandt de studerende 
Studenterrådets fællesråd og udvalgene herunder har brug for aktive medlemmer, så deres 
arbejde kan blive varetaget repræsentativt, demokratisk og effektivt. For at opnå dette er der 
brug for opbakning og aktivering af studerende. Der er to vigtige fokusområder, for at sikre at 
dette sker bedst muligt:  

Studenterrådet skal komme ud til nye studerende for at introducere dem til, hvad vi har at 
tilbyde dem, så at de kender til den hjælp, vi kan tilbyde dem, og forhåbentligt har de lyst til 
at lære organisationen at kende ved at deltage. For bedst muligt at opnå dette bør der 
organiseres måder, hvorpå den individuelle studerende let kan deltage i Studenterrådets 
arbejde og føle sig inkluderet. Fællesrådsmøderne er meget overvældende for studerende, 
der er nye til studenterpolitik, og der bør derfor også være flere uforpligtende muligheder for 
at deltage i Studenterrådet. 
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Hertil bør der også være sociale arrangementer, der kan være en 
alternativ måde at lære organisationen at kende. Hertil kan 
Studenterrådet finde inspiration fra Studentercafeen, der har stor succes 
med at rekruttere nye frivillige hvert år. 

 Dette leder ind i det andet fokusområde, som er, at de almene deltagere i fællesrådet skal 
føle sig inkluderet og belønnet for deres tid brugt på frivilligt arbejde for Studenterrådet. 
Dette kan gøres gennem meningsfuld anerkendelse af arbejdsindsatser, eller ved afholdelse 
af sociale arrangementer hvor der tilbydes et niveau af eksklusivitet. Dette kan enten ske 
ved at holde det for en bestemt gruppe, såsom hjælpermiddagen for frivillige til 
Studiemessen, eller ved at give privilegier til åbne fester, eksempelvis drinksarmbånd til 
vores festlige arrangementer. Hertil kunne der også undersøges muligheden for et 
samarbejde med lokale festforeninger og fredagsbarer, så vi bliver kendt lokalt via proxy 
goder. 

Eksempler på tidligere arrangementer, der gjorde dette rigtigt er: AUPUS – Aarhus 
Universitet internt politiskudvalg under Studenterrådet, LUPUS – Levevildkår- og 
uddannelsespolitiske udvalg under Studenterrådet, KAMPUS – Kampagne udvalg under 
Studenterrådet og IC’s – International Committee, fælles sommer afslutningsfest var en fest 
for dem, der i semestret havde aktivt deltaget i en af Studenterrådets politiske udvalg. 
“Onsdag morgen på SR” var en sammenskuds morgenmad, hvor Studenterrådet stod for 
lokaler og størstedelen af udgifterne. DSFI har en årlig hjælperfest, for de, der hjalp til på 
dagen. Tidligere år har der været succes ved at afholde fagrådshyttetur, for alle 
fagrådsaktive, der var interesseret. 

Med disse tiltag vil der forhåbentligt være flere studerende, der har lyst til at deltage i 
studenterrådets arbejde, og dem, der deltager, får lysten til at deltage i flere arrangementer. 

Studenterrådet vil arbejde for at: 

● Rekruttere aktive medlemmer til relevante organer, udvalg og arbejdsgrupper, for at 
arrangerede studerende kan varetage Studenterrådets visioner repræsentativt, 
demokratisk og effektivt.  

● Introducere nye, såvel som gamle, studerende til Studenterrådet, herunder hvordan 
vi kan hjælpe dem, og hvordan de kan deltage både intensivt i Studenterrådets virke, 
men også til diverse sociale arrangementer. 

● Anerkende og belønne de studerende, som bruger deres fritid på alle mulige slags 
frivillige arbejdsindsatser, så disse føler sig værdsat.  

 
Fagråd skal have gode rammer 
Studenterrådet bestræber sig efter at repræsentere alle studerende, derfor er trivslen af de 
lokale fagråd kritisk. Studenterrådet skal derfor bestræbe sig efter at promovere væksten af 
lokale fagråd. 
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 Dette kan ske gennem faciliteringen af mødelokaler, hjælp til oprettelse 
af officielle AU-mails, bistand til forplejning eller på andre måder. Det skal 
samtidig være nemt for fagrådene at deltage i Studenterrådets 
arrangementer, og al deltagelse bør anerkendes ligegyldig hvor lille. Det 
kan være gennem “tak for et godt valg” pakker, eller invitationer til 
arrangementer for Studenterrådets aktive. Hertil kan fagrådene også 
hjælpe hinanden med erfaringsudveksling, så fagråd kan få inspiration af hinandens succes, 
så deres medlemstal og lokale indflydelse forhåbentlig vokser. 

Tidligere tiltag, som har hjulpet på dette er: Formandsgruppen på Facebook, som er god til 
at sprede information. Der bør dog også være et element af frynsegoder, så det føles 
eksklusivt at være med i gruppen, evt. annoncer merch og forplejning muligheder gennem 
denne kanal. Fagrådshyttetur havde til formål at blande de studerende, som deltog, 
sammen. Frivillig fagrådsbar til SPOT festival med fuld forplejning efter, var en god mulighed 
for at møde andre fagrådsaktive i et socialt hyggeligt miljø.  
 
Ydermere skal Studenterrådet arbejde på at forbedre inklusionen af alle studerende. Dette 
er særligt vigtigt i de fagområder, der ikke har et fagråd, og Studenterrådet bør derfor gøre 
det til en prioritet at få en procedure sat op, så studerende nemt kan oprette nye fagråd. 
Proceduren kan hjælpe med en statut, officiel side, enten via mail, eller andre måder, og 
hjælpe dem med at blive anerkendt på deres institut eller lignende AU-organ. 
 
Studenterrådet vil arbejde for at: 

● Promovere væksten og trivslen af lokale fagråd. 
● Opstille en procedure for at oprette nye lokale fagråd. 
● Forbedre inklusionen af alle studerende, særlig i de fagmiljøer, der ikke har et fagråd. 

 

Studenterrådet skal være synligt og kendt blandt de 
studerende 
Studenterrådet ved Aarhus Universitet skal være en organisation, den almene studerende 
har kendskab til, så de ved, at de kan søge hjælp hos os. Studenterrådet afholder en række 
sociale arrangementer, og dette er en af de steder, hvor vi kommer ud til flest studerende, 
og her skal Studenterrådet være bedre til at vise sig fra deres bedste side. Det er vigtigt at 
benytte disse arrangementer til at skabe opmærksomhed på Studenterrådet, så nye 
studerende kan få et kendskab til, hvad Studenterrådet faktisk gør af gavn for dem. 

  

Det skal være nemt for en studerende at finde ud af, hvad Studenterrådet faktisk har gjort for 
at forbedre studiet så vores tidligere arbejde ikke glemmes. Dette må gerne fremgå af vores 
hjemmeside og andre steder, såsom på det reklamemateriale vi laver til Danmarks Største 
Fredagsbar og Idrætsdag og lignende. 
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 Vi skal fortsætte med at komme ud til de studerende ved studiestart, og 
det er vigtigt, at vi ligger en stor indsats ind i, at de nye studerende ved, 
hvad vi kan tilbyde dem, og hvor de kan blive mindet om det, når de 
glemmer det. 
 
Studenterrådet vil arbejde for at: 

● Udbrede kendskabet til Studenterrådet og dens arbejde til den almene studerende.  
● Sikre at studerende i højere grad ved, hvad Studenterrådet tidligere har opnået. 
● Udnytte det potentiale for eksponering, vi har gennem vores større arrangementer og 

platforme.  
● Være fortsat synlige i studiestarten, sådan nye studerende ved hvad Studenterrådet 

kan tilbyde dem. 
 

Bedre studieliv på Aarhus Universitet 
Aarhus Universitet skal være et universitet for de studerende. Et universitet med trivsel, 
diversitet og kommunikation i højsædet, og hvor studenterforeningslivet trives. Studielivet er 
en helt central del af studietiden og giver et veltrængt afbræk fra studierne. 

Øget trivsel for de studerende 
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. 

I studiestarten skabes grundlag for tiden som studerende, derfor er det afgørende at Aarhus 
Universitet tager ansvar og sikrer en inkluderende og tryg studiestart for alle. Eksempelvis 
gennem en kort tutor uddannelse, der giver førstehjælpskurser til tutorer og sætter fokus på 
sexisme. Det er vigtigt, at Aarhus Universitet tager ansvar for studerendes trivsel fra første 
studiedag og anerkender, at mistrivsel er et problem både i hverdagen og op til eksamen. 

Det er vigtigt, at Studenterrådet er et talerør for alle 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 Aarhus Universitet. Studenterrådet skal i så 
høj grad som muligt fortsat afholde arrangementer, hvis primære hensigt er at skabe gode 
sociale rammer, eksempelvis Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Aarhus 
Universitet har et unikt foreningsliv, foreningerne bidrager positivt til de studerendes trivsel, 
hvorfor der bør værnes om eksistensen og rammerne for foreningerne. 

 Studenterrådet vil arbejde for at: 

• Øge fokus på trivslen blandt studerende allerede fra studiestart. 
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• Sikre at studiestarten på Aarhus Universitet i 2021 bliver kraftigt 
forbedret, uanset hvordan corona-krisen ser ud. 

• Sikre et velfungerende studie- og læringsmiljø. 
• Tilbyde hjælp og ressourcer til studerende med eksamensangst. 
• Understøtte Aarhus Universitets foreningsliv på bedst mulig vis. 
• Arbejde på trivselsfremmende tiltag.  
• Være opmærksomme på og arbejde mod tiltag, der negativt påvirker trivslen på 

Aarhus Universitet. 

 

Alle skal føle sig hjemme på Aarhus Universitet 
Efteråret 2020 bød på en ny #MeToo-bølge, der har sat fokus på kønslighed og 
magtrelationer. Dette har givet fornyet opmærksomhed på diversitet og ligestilling i 
samfundet, og i debatten på landets universiteter. Det er vigtigt, at Studenterrådet spiller en 
aktiv rolle heri. Studenterrådet skal arbejde for, at der udarbejdes en konkret rapport fra 
Aarhus Universitet om seksuelle krænkelser mellem studerende, studerende og ansatte, og 
ansatte imellem. Dette må dog ikke blive en hovedpude for Aarhus Universitet i tiden, hvor 
rapporten udarbejdes, da én sag om seksuelle krænkelser altid er en sag for meget.  

Studerende med funktionsnedsættelser er en gruppe af studerende, som ikke overalt på 
Aarhus Universitet 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. I det kommende 
forår vil Studenterrådet derfor iværksætte en kampagne, der skal sætte fokus på studerende 
med funktionsnedsættelser. 

En forbedring af ligestillingen på Aarhus Universitet er en vigtig sag for Studenterrådet. 
Forbedret ligestilling fremmer et bedre studiemiljø og er centralt for, at studerendes 
muligheder for at realisere deres drømme ikke begrænses, hverken i forskning eller 
samfundet generelt. Rollemodeller spiller en afgørende rolle heri, da de viser vejen for os 
studerende. Studenterrådet vil derfor kæmpe for en større diversitet blandt ansatte, så der er 
rollemodeller for os studerende at spejle sig i. 

Aarhus Universitet skal være et sted med plads til alle, hvorfor der skal tages initiativer for at 
sikre diversiteten blandt studerende og ansatte. Aarhus Universitet har valgt at gå i den 
modsatte retning ved at indføre et optagelseskrav på 6 i karaktersnit, som meget vel 
kommer til at begrænse diversiteten blandt studerende. Studenterrådet skal arbejde for, at 
Aarhus Universitet sikrer muligheden for en diverse studenterpopulation på universitetet, 
eksempelvis ved at reformere kvote 2-optaget. Yderligere skal universitetet sikre et miljø, 
hvor der er plads til alle slags studerende. 

Studenterrådet skal internt kæmpe for at være et trygt sted for alle studerende. Dette sker 
blandt andet ved udarbejdelse af klare politikker om adfærd for de mange frivillige og ansatte 
ved Studenterrådet. 

Studenterrådet vil arbejde for at: 
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• Der udarbejdes en konkret rapport om seksuelle krænkelser 
mellem studerende, ansatte og studerende, og mellem ansatte. 

• Kampagnen om studerende med funktionsnedsættelser følges til 
dørs, samt at der handles på den. 

• Der er en større diversitet blandt ansatte, så der er rollemodeller 
for os studerende at spejle sig i. 

• Aarhus Universitet sikrer muligheden for en divers studenter population på 
universitetet for eksempel ved at reformere kvote 2-optaget. 

• Studenterrådet er et trygt sted for alle studerende. 

  

Øget og bedre kommunikation fra Aarhus Universitet til 
de studerende 
Det forgangne år har belyst, hvor vigtig kommunikation fra universitetet til os studerende er. 
Særligt under coronakrisen har Aarhus Universitet været dårlig til at melde ud om den 
aktuelle situation. Det blev set allerede ved nedlukningen af samfundet, hvor Studenterrådet 
bragte informationen om nedlukningen af universitetet til os studerende en halv dag, før 
Aarhus Universitet selv sendte informationer ud til os studerende. Senest så vi, hvor dårlig 
kommunikationen mellem Aarhus Universitet og os studerende er, da Aarhus Universitet 
indførte et optagelseskrav på 6 i karaktersnit på stort set alle uddannelser, uden at inkludere 
nogle studerende og samtidig forsøge at melde nyheden ud så usynligt som muligt. 

Studenterrådet skal holde Aarhus Universitet ansvarlig for, at de får sendt informationer ud til 
de relevante studerende så hurtigt som mulig, og at Aarhus Universitet bliver mindst lige så 
gode til at informere os studerende, som de er til deres medarbejdere. Det ses ofte, at den 
mest informative og hurtigste kommunikation går til medarbejdere eller endda bliver lagt på 
medarbejdere.au.dk, før det samme bliver kommunikeret til os studerende. Når Aarhus 
Universitet fejler med deres kommunikation til studerende, skal Studenterrådet gøre dem 
opmærksomme på det og eventuelt sørge for, at informationerne når de studerende i disse 
tilfælde.  

Studerendes kommunikation til Aarhus Universitet går ofte af indirekte veje via 
studievejledningen og Studenterrådets fagråd. Kommunikationen fra studerende til Aarhus 
Universitet, som kommer fagrådene eller Studenterrådet i hænde, skal Studenterrådet sørge 
for at viderekommunikere til Aarhus Universitet, om det så er på fag-, institut-, fakultets- eller 
rektorats-niveau. 

  

Aarhus Universitets digitale løsninger spiller en central rolle i sikringen af kommunikation 
mellem Aarhus Universitet og studerende. Derfor skal Aarhus Universitet have overblik over 
deres kommunikationsveje og lægge en klar strategi for, hvordan der via digitale løsninger 
kommunikeres mellem Aarhus Universitet og os studerende, samt - for at undgå for lidt og 
for sen kommunikation - hvem der har ansvaret for at informere studerende. I den 
forbindelse skal Studenterrådet arbejde for, at Aarhus Universitet strømliner deres brug af 
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kommunikationsplatforme, samt at studerende er bevidste om 
eksistensen af de forskellige kommunikationsplatforme. Yderligere skal 
der sikres en opkvalificering af medarbejderes digitale evner, så mangel 
på digitale kompetencer hos medarbejdere ikke står i vejen for klar 
kommunikation til studerende. 

Studenterrådet vil arbejde for at: 

• Sikre at Aarhus Universitet melder de korrekte informationer ud hurtigst muligt til os 
studerende. 

• Sikre at informationerne, Aarhus Universitet meddeler til os studerende, er lige så 
informative, som dem der meldes ud til ansatte. 

• Holde Aarhus Universitet ansvarlig for deres kommunikation og kritisere, når den 
mangler. 

• Information fra studerende formidles videre til de rigtige niveauer. 
• Sikre at Aarhus Universitet har overblik over deres kommunikationsveje. 
• Sikre at studerende er bevidste om eksistensen af forskellige. 

Kommunikationsplatforme 
• Sikre at Aarhus Universitet opkvalificerer medarbejderes digitale evner. 
• Aarhus Universitet strømliner deres brug af kommunikationsplatforme. 

 

Inddragelse af de studerende 

Som en videregående uddannelsesinstitution i et demokratisk samfund hvor 
universitetsdemokratiet vægter højt træffes de bedste beslutninger igennem inddragelse og 
dialog. Studenterrådet vil arbejde for, at Aarhus Universitet i større grad inddrager de 
studerende i beslutningsporcesser. Studerende er den største persongruppe på 
universitetet, og mange bliver ramt af beslutninger, som er truffet uden deres inddragelse og 
studenterperspektiv. Studerende ved bedst, hvordan det er at studere på et universitet, da 
det er det, vi laver til hverdag. Derfor bør studerende i så høj grad som muligt inddrages og 
høres, når der træffes beslutninger, som påvirker dem, da de bedst ved, hvilke effekter 
beslutninger vil have. Når Aarhus Universitet laver udviklingsprojekter, skal der i så høj grad 
som muligt derfor inddrages studerende i projektstyre- og arbejdsgrupper. 

 

Studenterinddragelsen er størst i forbindelse med universitetsvalget, hvor 
studenterrepræsentanter vælges ind i råd og nævn. Der bør i højere grad arbejdes på, at 
alle disse studenterposter bliver besat, så studerende kan bidrage med deres synspunkter 
og repræsentere deres medstuderende. Studenterrådet skal derfor særligt arbejde for, at 
studerende opstilles til alle råd og nævn på Aarhus Universitet, samt sikre at disse er klar til 
deres arbejde gennem opkvalificering, eksempelvis til studienævns- / akademisk råds-
seminaret, og ved at hjælpe disse studerende med sparring, såsom igennem AUPUS.  

Studenterrådet vil arbejde for at: 
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• Øge studenterinddragelse i udviklingsprojekter og politiske 
beslutninger. 

• Der sker evaluerende inddragelse af de studerende. 
• Øge målrettet inddragelse af relevante grupper. Eks. fagråd, 

foreninger, studienævn, årgange m.v. 

 

Foreningslivet skal styrkes 
Aarhus Universitet har siden sin oprindelse haft stor gavn af frivillige, studenterdrevne 
foreninger på universitetet. I det foregående år har det dog været meget svært at afholde 
arrangementer, og derfor har det også været svært, for foreninger til at trives, både 
økonomisk men medlemsmæssigt. Det er derfor vigtigt, at de eksisterende foreninger på 
Aarhus Universitet styrkes, så snart corona-krisen tillader dette. Derfor er det vigtigt at kunne 
tilbyde interesserede foreninger en guide eller et kursus i, hvordan man får nye medlemmer, 
hvordan man anerkender sine eksisterende medlemmer, og hvordan en forening kan 
fungere godt. Dette er vigtigt, da der kan være essentielle kompetencer, som er blevet 
udskiftet i årets løb, uden at nye medlemmer har haft mulighed for at tilegne sig disse 
kompetencer. 

Ud over at hjælpe de eksisterende foreninger skal Studenterrådet også være behjælpelig 
overfor studerende, som er interesseret i at starte nye foreninger. Dette kan ske både med 
eventuel bistand til nystartede foreninger men også med essentiel viden om foreningsdrift, 
samt hjælp til praktiske forhold såsom oprettelse af e-mail, en skabelon til statutter, logo, mv. 

Det er dog ikke kun i forlængelse af sin egen kraft, at Studenterrådet skal gøre dette. Vi må 
arbejde for at Aarhus Universitet skaber muligheder for at foreningerne kan overleve og få 
universitetet til at anerkende deres eget fokus og ansvar overfor foreningerne. 

En af virkemidlerne til at styrke de studenterdrevne foreninger er udarbejdelsen af en app, 
som vil kunne forbinde foreningerne med hinanden og os, og som vil kunne synliggøre de 
mange interessante tilbud, der er på Aarhus Universitet for den menige studerende. Det er 
derfor Studenterrådets hensigt fortsat at arbejde henimod udarbejdelsen af en app, som kan 
forbinde de studenterdrevne foreninger. 
 
Det er ikke alle studier, som har et særligt aktivt foreningsliv, hvilket kan skabe problemer for 
Studenterrådet, da vores primære virke er at repræsentere alle studerende på hele 
universitetet, og denne kontakt ofte sker igennem foreninger. Det er derfor vigtigt, at 
Studenterrådet søger at række ud og få en selvstændig kontakt til de studier, hvor der 
hverken er fagråd eller andre foreninger. 

Studenterrådet vil arbejde for at: 

• Styrke de eksisterende studenterdrevne foreninger, som mangler hjælp. 
• Tilbyde hjælp til de studerende, som ønsker at starte nye foreninger på Aarhus 

Universitet. 
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• Aarhus Universitet tager ansvar for foreningslivet på universitetet 
ved at sikre foreningernes muligheder. 

• Arbejde henimod en app, som kan forbinde de studenterdrevne 
foreninger med de studerende. 

• Skabe forbindelse til de studier, hvor der ikke er 
studenterforeninger. 

  

Inddragelse af internationale studerende 
Den internationale studenterpopulation på Aarhus Universitet er en berigelse for universitetet 
og skal have samme rettigheder og muligheder som de danske studerende.  

Studenterrådet arbejder for alle de studerendes sag, også de internationale. Derfor skal 
Studenterrådet fortsat hjælpe med at skabe rammer for studenterpolitisk organisering af de 
internationale studerende. Specifikke problematikker for de internationale skal aktivt løses, 
og de skal have medindflydelse i relevante fora og sager.  

Studenterrådet skal også arbejde for at gøre interne aktiviteter mere tilgængelige for 
internationale studerende, så de kan involvere sig. Det er vigtigt, at Studenterrådet fortsætter 
med aktivt at inddrage de internationale studerende og arbejde for at rammerne for disse 
forbedres. 

Studenterrådet vil arbejde for at:  

• Inddrage international studerende i interne arrangementer ved at gøre disse mere 
tilgængelige. 

• Facilitere organisering af internationale studerende i udvalget International 
Committee. 

• Arbejde for at få internationale studerende inkluderet, når der i fora diskuteres 
relevante sager for dem. 

Et moderne og bæredygtigt Aarhus 
Universitet 
Aarhus Universitet skal være et moderne universitet med høje internationale standarder. Det 
betyder blandt andet, at universitetet skal være et bæredygtigt universitet, både på campus 
og digitalt. 

Et bæredygtigt Aarhus Universitet 
Studenterrådet vedtog i 2020 et klimapolitikpapir, hvori vi fastsatte os til at bidrage til den 
grønne omstilling, både ved at påvirke samfundet i en bæredygtig retning og ved at skubbe 
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Aarhus Universitet i en mere klimavenlig retning. I 2020 godkendte 
Aarhus Universitet en klimastrategi for hvordan universitetet skal 
nedbringe sit klimaaftryk, herunder at Aarhus Universitet skal nedbringe 
sin CO2-udledning med 35 % i 2025. Derfor er det naturligt for 
Studenterrådet at arbejde på at holde Aarhus Universitet oppe på sine 
klimaløfter. 

Studenterrådet skal understøtte debatten blandt de studerende, som gerne vil påvirke 
universitetet i en grønnere retning. Studerende spiller en stor rolle og er meget ambitiøse på 
klima/bæredygtighedsfronten. Mange har vigtige input, som ikke bør og ikke skal ignoreres. 
Disse studerende skal dog have et outlet, hvor de kan bringe deres bekymringer og ideer op, 
så de ved, hvilke organer er de rigtige at henvende sig til. På denne måde kan almene 
studerende bidrage til at gøre en forskel.  

Studenterrådet og vores fagråd har et netværk af valgte repræsentanter i forskellige udvalg 
og nævn. Den indflydelse skal vi benytte til at sætte klima og bæredygtighed på 
dagsordenen og forbinde de studerende med de politiske lag på Aarhus Universitet. Dette 
falder naturligt ind i Studenterrådets rolle som den direkte forbindelse mellem de studerende 
og universitetsledelsen. Studenterrådet vil derfor understøtte de valgte repræsentanter i de 
akademiske råd, studienævn og universitetsbestyrelsen med at sætte fokus på 
bæredygtighed på studierne, hvor det giver mening, og at sikre den lokale implementering af 
klimastrategien. 

Studenterrådet vil arbejde for at: 

• Sikre gennemførelsen af Aarhus Universitets klimastrategi. 
• Understøtte klimadebatten mellem de studerende og sikre deres forbindelse til 

universitetets formelle organer. 
• Engagere og understøtte Studenterrådet og fagrådenes valgte repræsentanter i 

bæredygtighed og hjælpe disse med at skabe forandring, der hvor det giver mening. 
 

Et CAMPUS 2.0 med de studerende i fokus  

Studenterrådet vil arbejde for at sikre, at de studerende ikke bliver kompromitteret i 
CAMPUS 2.0. Aarhus BSS flytter til nye bygninger i Universitetsbyen, mens også Navitas 
flytter til nye bygninger på Katrinebjerg sammen med dele af Arts. Det er vigtigt, at 
omflytning kun sker, hvor det er fordelagtigt, og at det foregår så gnidningsfrit som muligt. 
Aarhus BSS får eksempelvis ifølge planen mindre plads at være på, på trods af et i forvejen 
lavt kvadratmeter-tal pr. studerende. Vi vil bruge vores talerør i bestyrelsen til at holde 
Aarhus Universitets ledelse op på deres løfter angående plads og studiepladser de har givet, 
som indtil nu er blevet mindre og færre. Foreninger på Aarhus Universitet skal have adgang 
til foreningslokaler til foreningsaktivitet. Foreningsaktivitet er et vigtigt led i studielivsmodellen 
og trivslen på Aarhus Universitet - i led med både mission for foreningsliv og mission for 
trivsel. 

Studenterrådet vil arbejde for at: 
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• Sikre at de studerende ikke bliver kompromitteret i CAMPUS 2.0. 
• Sikre mere plads og flere studiepladser til de studerende. 
• Øge studerendes inddragelse i forskellige proces-led i CAMPUS 

2.0. 
• At deltage i styre-, arbejds- og inddragelsesgrupper. 
• Studenterforeninger på Aarhus Universitet kan få opfyldt deres 

behov for foreningslokaler. 

 

En moderne og anvendelig digital infrastruktur 

Studenterrådet vil arbejde for en bedre digital infrastruktur på Aarhus Universitet. Aarhus 
Universitet bør lave en masterplan for den digitale infrastruktur - i stil med masterplanen for 
CAMPUS 2.0. Verden bliver stadig mere afhængig af en god og brugervenlig digital 
infrastruktur. Aarhus Universitet skal følge med udviklingen, og alle brugerlag skal inddrages 
- studerende, videnskabeligt og teknisk/administrativt personale. Det må ikke undervurderes, 
hvor mange områder der er berørt af digital infrastruktur. Indskrivning, undervisning, 
dispensationsansøgninger og meget mere foregår i dag digitalt online. Digital infrastruktur på 
Aarhus Universitet inkluderer, men er ikke begrænset til: Undervisningsplatform, 
studieportal, hjemmeside, AU mail, STADS, dispentationssøgning, printer, business 
intelligence, driftsmonitorering og EDU IT. 

I 2021 skifter Aarhus Universitet undervisningsplatformen Blackboard ud med BrightSpace. 
Studenterrådet vil arbejde for, at BrightSpace bliver en succes, og at Aarhus Universitet har 
fokus på, at både undervisere og studerende skal oplæres i brug af det nye system - fordi et 
system kan være nok så brugervenligt, hvis ikke brugerne ved, hvordan det virker. Et bedre 
digitalt økosystem vil også kunne spille sammen med bedre kommunikationsmuligheder 
mellem Aarhus Universitet og studerende. 

 Studenterrådet vil arbejde for at: 

• Aarhus Universitet sikrer en smertefri overgang til Brightspace. 
• Aarhus Universitet nedsætter en masterplangruppe for universitetets digitale struktur. 

  

Et internationalt universitet 

I efteråret 2020 blev det europæiske samarbejde Circle U godkendt i EU’s ‘European 
Universities Initiative’. Her har Aarhus Universitet og 6 andre europæiske universiteter 
udformet en procesplan for, hvordan de over de næste 5 år skal blive et sammenflettet 
europæisk universitet med fokus på bl. a. studenter- og staffmobilitet. 

Måltallet for antal studerende der skal på udveksling per semester, er over 90.000 i 2025. 
Forud for dette kommer en masse logistisk arbejde, som skal lægge grundlaget for et 
europæisk campus, hvor de studerende kan bevæge sig frit fra universitet til universitet. For 
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at sikre at oprettelsen af det europæiske universitet bliver så godt og 
konsekvensfrit for de studerende som muligt, vil Studenterrådet arbejde 
for at få aktiv studenterinddragelse i arbejdsgrupper og netværk. 
Derudover vil Studenterrådet deltage i arbejdet i Circle U Student Union, 
og derigennem deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet under Circle U. 
 
I den politiske verden har der det sidste stykke tid været stigende fokus på besparelser på 
SU’en, hvor mange foreslår at spare ved at skære ned på SU udgifter til internationale 
studerende. Dog må man ikke ifølge EU-bestemmelser differentiere mellem danske og 
udenlandske (inden for EU) studerende på økonomisk understøttelse. Derfor er det 
foreslåede alternativ, som vi også har oplevet tidligere, en dimensionering på uddannelserne 
med mange udenlandske studerende. Det vil sige alle de engelsksprogede uddannelser.  

Det synes vi i Studenterrådet ville være en enormt ærgerlig udvikling for AU og alle de 
danske universiteter generelt, da vi udelukker en masse dygtige både danske og 
udenlandske studerende. Desuden går det direkte imod AUs ambitioner om at blive et mere 
globalt universitet og den generelle samfundsudvikling med stigende internationalisering. 
Langt størstedelen af det globale akademiske samfund fungerer på engelsk, hvorfor mange 
alumner vil komme ud i jobs hvor gode engelskkundskaber er essentielle. Derfor er det en 
direkte modarbejdelse af den generelle samfundsudvikling og en benspænd for de 
studerende at begrænse de engelsksprogede uddannelser. Desuden er det en faglig og 
social berigelse for universiteterne at have internationale studerende, og 
samfundsøkonomisk giver det tilmed overskud.  
 
Studenterrådet vil arbejde for at: 

• Engagere sig i Studenterunionen under Circle U (CUSU), og repræsentere alle 
studerende på Aarhus Universitet heri 

• Deltage i netværksgrupper for relevante work packages 
• Sidde i den interne Aarhus Universitet styregruppe for Cicle U 
• Sparre med og bidrage til netværket mellem repræsentanter i European Universities 

under Danske Studerendes Fællesråd 
• Fortsætte med at støtte Danske Studerendes Fællesråd i deres nationalpolitiske 

arbejde, for at værne om de engelske uddannelser og den værdifulde diversitet de 
bidrager med. 

• Internt kæmpe for at bevare de engelsksprogede uddannelser.   

 


