
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) 
Marie (FU/Jura) M, Anders (FU), Alexander (FU/ABC) M, Mads (Chefdirigent), 
Jonathan (1. dirigent), Bjørn (sekretariatsleder), Peter (FU/Statsrådet) M, Erik (FU), 
Niklas (RIA) M, Erik (Sigma) M, Asbjørn (FU), Malene (Arts) M, Lasse (RIA) M, 
Stine (SJUS) M, Esben (BFU), Puk (Arts) M, Anders (Statsrådet), Morten (Sigma) M, 
Ditte (Oecon) M, Katrine (Arts) M, Kirstine (SJUS), Tenna (Arts) M, Sofie 
(FU/MoGens) M, Charlotte (BFU) M, Ditte (Arts) M, Simon (Sigma) M, Rasmus 
(ABC) M, Sarah (Arts) M, Maja (BFU), Rasmus (ABC) Kasper (Sigma), Hans 
(Sigma), Johan (DSF-FU), Søren (DSF-FU) 
 
Mads beskriver proceduren for et online møde i zoom.  
 
Der er quorum 
 
1.2 Godkendelse af referat - konstituerende fællesrådsmøde d. 20.02.2020(O+D+B) (Bilag 1.2) 
 
Referatet er godkendt med bemærkninger  
 
Det bemærkes, at det bør fremgå af referatet, hvilket fagråd taleren tilhører såfremt, der er flere 
af samme navn. Det noteres og rettes.  
 
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 
 
Dagsordenen er godkendt med bemærkninger  
 
Der fremsættes et ønske om yderligere pauser. Dirigentinstitutionen forsøger at presse 
flere mindre pauser ind, men tilføjer, at dagsorden er presset.  

19:15-
19:30 

2. Sager til behandling I 
2.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (herunder COVID-19) (O+D) (Bilag 2.1)  
 
Marie (FU) orienterer om grunden til, at dette nye punkt fremgår af dagsordenen. Formålet er at 
samle op på udviklingen siden sidste fællesrådsmøde. Situationen taget i betragtning vil punktet 
i denne omgang omhandle situationen med Covid-19.  
 
Forretningsudvalget planlægger at evaluere på indsatsen efter sommerferien sammen med 
universitetet.  
 
Alexander (FU) orienterer videre. 
 
Konkrete tiltag har været:  

- Fokus på udvekslingsstuderende ift. hvordan krav og point påvirkes. Det gælder både 
for dem i første halvår og næste.  

- Fokus på eksamensformer herunder især online rettigheder for de studerende. Blandet 
adgang til den private computer og kvaliteten af eksamen 

- Fokus på undervisning af internationale studerende som er blevet kaldt hjem  

19:30-
20:30 



- Fokus på dispensationer og hvordan man giver disse generelt. Det er stadig 
studienævnene, der har beslutningskompetencen  

- Et samarbejde med Aarhus kommune, der har lavet en jobbank for blandt andet 
studerende, der er blevet påvirket af Corona. Det kan for eksempel være som 
supplement til SU’en ved mistet job 

- Begyndende fokus på fremdriftsreformen, da den giver udfordringer for studerende, der 
ikke kan komme i praktik 

- Fokus på trivsel og især studiestart. Fra rektoratets side kigger man meget på 
onboarding, hvordan det kan klares online 

- Mødet med ministeren, hvor man talte om trivsel blandt studerende  
 
Johan (DSF-FU) og Søren (DSF-FU) orienterer om det nationale arbejde 
 
DSF er den nationale paraplyorganisation for studenterrådene.  
 
Det nationale arbejde har også fokuseret på trivsel, hvor man har haft kommunikation med 
ministeren og danske studerende. Man ønsker at presse ministeriet til at se mere på konkrete og 
strukturelle tiltag, der skal forbedre trivsel for de studerende.  
 
(Der tages forbehold for oplysninger om eksamen, da pressekonferencen afholdes i skrivende 
stund)  
 
Fokus har været på at undgå, at man får en corona-årgang, hvor kvaliteten af uddannelsen er 
blevet slækket på.  
 
Derudover søger man at skabe ordentlige rammer afviklingen af eksaminer  
 
Fokus på studiestart, og hvordan man kommer tættest på en ”normal” studiestart under 
forsvarlige forhold 
 
En stigende grad af studerende tager SU-løn, hvilket er en bekymrende trend, da vurderingen 
er, at studerende kun tager det, hvis det er absolut nødvendigt. Man arbejder for, at ministeriet 
er bedre til at holde hånd under studerende, der ikke kan få enderne til at mødes. Fokus på de 
studerendes levevilkår  
 
Fokus på internationale studerende, der desværre er kommet i klemme.  
 
Fokus på hvordan udviklingen i boligmarkedet påvirker de studerende  
 
Erik (Sigma)  

- Der spørges ind til fordelingen af de 24.000 studerende, der har taget SU-lån.  
- Johan (DSF-FU) svarer, at man ikke har nogle specifikke tal  

 
Johan (DSF-FU) og Søren (DSF-FU) takker for at måtte komme på besøg  
 
Niklas (RIA) 

- Det bemærkes, at kommunikationen vedrørende det aflyste fællesrådsmøde ikke 
har været fyldestgørende  

- Det bemærkes yderligere det, at ændringen af Kampus ikke har fulgt statutten.  



- Marie (FU) svares, at man beklager, at der skete en fejl under kommunikationen 
ved det aflyste fællesrådsmøde  

- Det samme gør sig gældende ved ændringen af Kampus  
- Niklas (RIA) roser alle deltagende  

 
Alexander (FU)  

- Rektoratet har rost arbejdet som fagrådene og Studenterrådet har udført under 
krisen 

 
2.2 Workshop om universitetsvalg (O+D) (Bilag 2.2)  
 
Anders (FU) orienterer om workshoppen og den sættes i gang  
 
Anders (FU) takker for de gode input 
 
2.3 COVID-19 beslutningspapir (D+B) (Bilag 2.3) 
 
Alexander (FU) orienterer om beslutningspapir  
 
Forretningsudvalget har lavet papiret, da man har vurderet, at der er behov for at have 
en gennemgående strategi for håndteringen af corona på alle af Studenterrådets 
organisatoriske niveauer. 
 
Papiret har været til høring i forskellige udvalg og fora, om end man har fremskudt 
processen for hurtigere at kunne reagere på de udfordringer corona giver  
 
Erik (Sigma)  

- Der spørges ind til brugbarheden af papiret samt inkluderingen af 
tilbagerulningen fremdriftsreformen 

 
Puk (Arts)  

- Ændringsforslag: Inkluderingen af følgende punkter 
 
”Sikre de studerendes adgang til AUs udbud af summerschool fag." 
 
"Kæmpe for en snarlig og forsvarlig genåbning af Det kongelige Bibliotek til 
fordel for alle studerende på AU, samt vores medstuderende på KU og RUC, og 
samtidig sikre de samme muligheder for universitetsstuderende nationalt." 

 
Marie (FU) 

- Svarer Erik: Forretningsudvalget har lavet papiret, således den almene 
studerende har mulighed for at se, hvad Studenterrådet mener og gør i 
forbindelse med corona. Det giver også en forståelse for det mandat, man har, 
når man blandt andet taler med pressen  

- Opfølgning fra Erik: Hvorfor inkludering af fremdriftsreformen  



- Svarer Erik: Det er opfattelsen, at man i forbindelse med corona har momentum 
til at tilbagetrække eventuelle tiltag fra reformen. Det er vurderes til at være en 
gylden mulighed, da den er med til at skabe yderligere udfordringer.  

 
Niklas (RIA)  

- Svarer Puk: Alle biblioteker åbner ifølge, hvad man har forstået af 
pressekonference.  

- Spørger til, om man er villig til at se, hvad man gør internt på AU ift. 
fremdriftsreformen 

- Marie svarer: Man er mening i, at man på AU har lidt strammere regler ift. 
reformen. Man er opmærksom på både at kigge internt og eksternt  
 

Rasmus (Sigma) 
- Bemærker en stavefejl  
- Chefdirigenten indrømmer, at han har stavet fejl  

 
Erik (Sigma) 

- Det bemærkes, at de mange punkter i papiret kan virke afskrækkende for den 
almene studerende, der måtte læse papiret  

- Marie (FU) svarer, at man er velkommen til at komme med hurtige 
ændringsforslag  

 
Alexander (FU) 

- Pointerne er rangeret således, at detaljegraden bliver større jo længere, man 
kommer ned i papiret.  

 
Der stemmes om ændringsforslagene  

1) ”sikre de studerendes adgang”  
Ændringsforslaget er vedtaget  
 

2) ”genåbningen af det kongelige”  
Ændringsforslaget er vedtaget  
 
Der stemmes om beslutningspapiret med de to ændringer  
Beslutningspapiret er vedtaget  

3. Pause 20:30-
20:40 

4. Sager til behandling II 
4.1 Status på DSFI og Studiemessen (O) (bilag 4.1) 
Sekretariatslederen orienterer om den nuværende situation  
 
4.2. Projekt “Trivsel i verdensklasse”  (O+D) (bilag 4.2) 
 
Marie (FU) og Alexander (FU) orienterer om projektet om den padlet, der har været 
udsendt forinden fællesrådsmødet  
 

20:40-
21.30 



Marie (FU) orienterer om, at Studenterrådet har fået mulighed for at forvalte en halv 
million af de trivselsmidler, der blev allokeret til universiteterne  
 
Marie (FU) runder af og medgiver, at der ikke har været særlig lang tid til diskussion. 
Padlets forbliver åbne til onsdag. Der er i samme uge møde med AU for at diskutere 
forslagene.  
 
4.3 Indsupplering til Dirigentinstitutionen  (B) (bilag 4.3) 
 
Mads (Cherdirigent) orienterer om, at han skriver speciale og stopper derfor som 
chefdirigent. Det bemærkes videre, at Jonathans stilling også er på bud, da han gerne 
vil bruge mere tid på sin plads i Artsrådets forretningsudvalg  
 
Erik (FU) bemærker videre, at dirigentinstitutionen og forretningsudvalget hjælper 
naturligvis de nye dirigenter til at komme på plads.  
 
Niklas (RIA) 

- Spørger ind til, om man afløser formelt efter mødet. Selvfølgelig med 
overleveringer.  

 
Marie (FU) bemærker, at formålet med at melde det ud nu er, at man har mulighed for 
at have en dirigent for næste halvår.  
 
Morten (Sigma) stiller op som 2.dirigent  
 
Der er ingen andre opstillinger  
 
Morten (Sigma) er valgt som 2. dirigent 
Der klappes virtuelt  
 
4.4 Mødekalender - ekstra møde i juni (B) (bilag 4.4) 
 
Mads (Chefdirigent) orienterer om, at man har fremsagt muligheden for et ekstra møde, grundet 
det aflyste møde samt behovet for orientering under krisen  
 
Erik (Sigma)  

- Bemærker, at det kunne være hensigtsmæssigt, at man i så fald lægger det efter 
eksamensperioden  

Puk (Arts) 
- Støtter idéen om et forkortet møde med fokus på corona  
- Det bemærkes endvidere, at man har muligheden for at indkalde til et ekstraordinært 

møde skulle behovet opstå 
 
Marie (FU) 

- Svarer, at hvis man lægger det i juli er alt på universitetet lukket. Man har derfor ikke 
mulighed for at reagere  

- Man har fra FU’s side ikke intentionen om at lægge andre workshops eller emner ind  
 
Alexander (FU)  



- FU vil gerne afholde et ekstra møde, men mener ikke, at det giver mening, hvis det er 
til gene for fællesrådet.  

 
Puk (Arts)  

- Der anmodes om breakout room for Arts.  
 
Der stemmes om et fællesrådsmøde i juni  
 
Forslaget stemmes ned 
 
Mads (Chefdirigent) spørger ind til muligheden for at lægge et møde omkring studiestart  
 
Erik (FU) 

- Bemærker, at det er en udfordring, da fagrådene har andre arrangementer  
 
Puk (Arts) 

- Bemærker, at man støtter forslaget, da det kan afhjælpe evalueringsprocessen  
- Artsrådet forventer, at deres arrangementer alligevel afholdes virtuelt  

 
Niklas (RIA) 

- Bemærker, at man bør tage udgangspunkt fra det ekstraordinære møde i 2019 
 
Der stemmes om forslaget om et møde omkring studiestart  
 
Forslaget er vedtaget 
 
Der stemmes om eventuelle datoer  
 
Man afholder et fællesrådsmøde tirsdag d. 20. august   

5. Meddelelser 
5.1 Forretningsudvalget (O)  
 
Marie (FU) orienterer om, at man gerne må følge os på instagram, og man opfordres til 
at lave en take-over 
 
Erik (FU) er begyndt på at opdatere specialehåndbogen  
 
Kursusvirksomhedens afholder et kursus om frivillig ledelse onsdag d. 13. maj fra 
18:00 til 20:00  
 
Efterårsplanen for kursusvirksomheden er så småt ved at komme på plads 
 
5.2 AUPUS (O)  
 
Peter (FU) orienterer  
 
5.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 5.2.1) 
 
Der er ingen opstillinger  

21:30-
21:50 



 
5.2.2: Politikpapir om diversitet (O) (Bilag 5.2.2) 
 
Ditte (Arts) orienterer om politikpapiret  
 
Erik (Sigma) 

- Roser for, at man i AUPUS er åben overfor kritik  
 
5.3 KAMPUS (O) 
 
Erik (FU) orienterer  
 
Erik (Sigma) 

- Spørger ind til hvilke idéer man i Kampus arbejder med for at omstrukturere 
udvalget  

 
5.3.1 Indsupplering til KAMPUS (B) (Bilag 5.3.1) 
 
Niklas (RIA) stiller op og bliver valgt ind.  
 
5.4 LUPUS (O)  
 
Anders (FU) orienterer  
 
5.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 5.4.1) 
 
Der er ingen opstillinger  
 
 
5.5 Fagrådsrunden (O) 
 
Pga tidsplanen bedes fagrådene at skrive sig på, hvis de gerne vil skrive sig på talerlisten. 
 
Fagrådene orienterer  
 
5.6 Andre (O) 
 
Puk (Arts) 

- Studenterfonden fra 1963 opfordrer til, at man søger midler  

6. Evt. 
  

	21:50-	
	21:55 

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

 


