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Denne arbejdsplan har til formål at skitsere hvad Forretningsudvalget skal 
beskæftige sig med i rådsåret 2019. 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 Forret-
ningsudvalget 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 i gang med at omlægge sig til en mere grøn 
studenterorganisation. Vi ønsker at tage ansvar og værne om miljøet, og der-
for arbejder vi på at reducere vores klima-aftryk. Dette vil afspejle sig i alle vo-
res arbejdsopgaver, initiativer og den måde vi indgår i eksterne samarbejder.  

ARBEJDSPLAN FOR 
RÅDSÅRET 2019
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AU-interne prioriteter
Internationalt studerende
Internationale studerende udgør en betragtelig andel af de studerende på AU. På universitetet står internati-
onale studerende dog ofte uden en stemme – også i Studenterrådet. Dette er problematisk i forhold til at sik-
re internationale studerende gode vilkår og udvikle AU som et attraktivt og stærkt internationalt universitet. 
Forretningsudvalget skal i 2019 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. 

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

Vejledning og rådgivning til studerende
Juridisk rådgivning via Studenterrådets Retshjælp
Studerendes retssikkerhed er et emne, der hvert år skaber bred diskussion på AU. Hver dag træffes der afgø-
relser i sager - store som små - der vedrører studerende, men at studerende kan vide sig sikre på de rigtige 
afgørelser og processer er ikke altid givet. Studenterrådet har i det foregående rådsår udarbejdet og indgået 
en aftale med universitetet om at etablere en formaliseret kobling mellem vores Retshjælp og universitetets 
jurister, der muliggør at tilbyde gratis rådgivning til studerende i sager mellem dem og AU. Dette samarbejde 
skal Studenterrådet bibeholde, sådan at de studerende fremadrettet har adgang til juridisk rådgivning.

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
• at Studenterrådets Retshjælp forbliver velfungerende.
•  at Studenterrådets Retshjælp er kvalificeret til at løse de juridiske problemstillinger, de studerende søger 

hjælp med.

Det gode studieliv
Kvalitet i vores uddannelser kan ikke stå alene for at opnå et højt læringsudbytte. Det er samtidigt vigtigt at 
have et velfungerende studie- og læringsmiljø, der sikrer betingelserne for et godt studieliv. Vi har set de 
senere år, at vores medstuderende er stressede, oplever et pres for at præstere, der er en stigende grad af 
krænkelseskultur o.lign. Derfor er det essentielt med reelle støtte- og vejledningsmuligheder, uanset om det 
er forebyggende eller behandlende initiativer, og at vi studerende kender til dem. I Studenterrådet har vi en 
stærk position, hvor vi ofte er i dialog med eksisterende tiltag på AU. Det bør være vores arbejde at understøt-
te de eksisterende, såvel som nye, reelle vejledningsmuligheder på AU ved både at agere sparringspartner og 
indtage en koordinerende rolle, så disse kan lære af hinanden.

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at sikre reelle støtte- og vejledningsmuligheder for at sikre et velfungerende studie- og læringsmiljø.
•  at vores medstuderende har kendskab til, hvor de effektivt kan søge hjælp det rette sted.
•  at understøtte og have kontakt til eksisterende - og nye - initiativer, såvel at disse indgår i dialog med hin-

anden.
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AU’s kommende strategi: Værdi gennem viden
AU skal i 2019 lave ny strategi under overskriften “Værdi Gennem Viden”. Herunder er fokuspunkterne inter-
nationalisering, demokrati og diversitet. Dette er alle emner, der er essentielle for studerende, og derfor er 
strategien noget, som Studenterrådet skal have fokus på og arbejde aktivt for at influere på udformningen af 
både på ledelses- og lokalt niveau. Dette skal ske med henblik på, at den endelige strategi tilgodeser stude-
rende og afspejler AU som et grønnere universitet. 

Educational IT
Som led i en overordnet digitaliseringsstrategi vedtog bestyrelsen i 2017 satsningen Educational IT, som har 
til formål at styrke brugen af digitale systemer i undervisningen på universitetet. Der er i alt afsat 60 mio. kr. 
til projektet, som vil blive udmøntet lokalt med handlingsplaner på fakultetsniveau. Potentialet i satsningen er 
stort, da den kan få en indgribende rolle i, hvordan undervisningen afvikles på vores universitet. Derfor er det 
helt essentielt for Studenterrådet, at Educational IT udformes hensigtsmæssigt i forhold til studenterinteres-
ser, så projektet ender med at styrke vi studerendes udbytte af undervisningen.     

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at berørte fagråd sikres høring og indflydelse i udførelsen af strategien.
•  at berørte fagråd har et forum, hvor de kan hente inspiration og sparring. 

At blive og være studerende
Elevliggørelse og forskningsproducerende undervisning
Der er forskel på at være elev og at studerende. Det at være studerende implicerer selvstændighed og for-
dybelse og giver en ny måde at tilegne sig viden på, og det må ikke negligeres. Vi studerende skal ikke elev-
liggøres! 
På Studenterpolitisk Forum i efteråret 2018 tog Studenterrådet emnet elevliggørelse af de studerende med 
som emne. Det var en debat, som ledelsen viste stor interesse for og et problem, der er nødvendigt at adres-
sere, når vores universitetsuddannelser i højere grad gøres til genstand for kontrol. Det er et spørgsmål, der 
blandt andet kan tilgås ved at gå fra tanken om forskningsbaseret undervisning til forskningsproducerende 
undervisning. Dette er en ny tankegang og undervisningsstruktur som Studenterrådet skal arbejde for at 
definere og undersøge mulighederne inden for både diskursivt og praktisk.  

Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 
•  et godt samarbejde med universitetsledelsen om i praksis at ændre diskursen om og opfattelsen af stude-

rende som elever samt undervisere som lærere
•  at sætte fokus på, hvad det vil sige at være studerende til forskel fra at være elev specielt i forbindelse med 

studiestart 
•  afholdes af opkvalificerende arrangementer omkring forskningsproducerende undervisning 

Karakterer og feedback
Den nuværende 7-trins-karakterskala er et meget omdiskuteret emne. I forlængelse heraf er det vores op-
gave at kæmpe for, at vi studerende ved Aarhus Universitet modtager god feedback – i alle aspekter af vores 
uddannelsesforløb.
Debatten omkring optag på universiteterne, herunder kvote 2- optag, skal det kommende år være et fokus-
område for Studenterrådet. Studenterrådet skal fastlægge vores holdning til emnet og ligeledes arbejde for, 
at vi studerendes ønsker bliver hørt i debatten, hvad end disse foregår i medierne eller ude i det lokale råd 
og nævn.
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Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at Studenterrådet danner sig en holdning til en potentiel ændring og en eventuel anden udformning af den 

gældende karakterskala. 
•  fortsat fokus på forløbet i og omkring studiestart for at sikre, at vi studerende får den bedst mulige overgang 

fra ungdomsuddannelserne til universitetet.

Kandidaten
Studenterrådet mener, at det er vigtigt at have et godt studiemiljø, uanset hvor langt man er på sin uddan-
nelse. Vi bør derfor have for øje, at selvom kandidatuddannelsen ofte ses som en naturlig forlængelse af 
bacheloruddannelsen, er der tale om to adskilte uddannelser, og derfor også to forskellige miljøer som den 
studerende møder. Det betyder, at der er en række udfordringer, som er specifikt tilknyttet den sidste del af 
vores uddannelse, og disse udfordringer bør vi adressere som studerende.
Det er studenterrådets opgave at have gode standardiserede tilbud til kandidatstuderende. Men samtidig 
erkender vi, at det er en lokal opgave at skabe et godt studiemiljø. I den sammenhæng er det studenterrådets 
rolle at facilitere en debat af problemstillingen samt sørge for, at de lokale fagråd har mulighed for at inspire-
re hinanden og udveksle erfaringer.  
 
Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at Studenterrådets tilbud til kandidatstuderende revideres.
•  at facilitere en diskussion om problemstillingen.
•  at berørte fagråd har et forum, hvor de kan hente inspiration og sparring.

Universitetsbyen
Arbejdet med udformningen af Aarhus Universitets nye campus er nået videre fra spæd opstart og til mere 
specifikke planer - og nu også fra talen om et campus 2.0 til en hel Universitetsby. 
Udsigten til det nye campusareal giver et stort antal muligheder for optimering af vores fælles studiemiljø, 
som vi i Studenterrådet skal sikre vores indflydelse på i samarbejde med vores medstuderende og de fagråd, 
der forbereder sig på at flytte. Det er vigtigt at sikre et nyt studiemiljø, der er både socialt, økonomisk og mil-
jømæssigt bæredygtigt.
Samtidig er det vigtigt, at vores eksisterende studiemiljøer ikke glemmes eller nedprioriteres i udviklingen af 
noget nyt. 

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at der udarbejdes en klar holdning fra Studenterrådet om den konkrete udformning af Universitetsbyen i 

tæt samarbejde med de studier/fagråd, der bliver en del af det.
•  at sammenhængskraften og vedligeholdelsen af de eksisterende studiemiljøer bibeholdes.

AU-eksterne prioriteter
Studerende på boligmarkedet
“Det er derfor fra et elev- og studenterperspektiv fuldstændig ubegribeligt, at man vedtager en plan, hvori 
man begrænser antallet af almene boliger og begynder at rive billige boliger ned i stedet for at sikre flere 
billige boliger til os, som ikke har et stærkt økonomisk grundlag.”

Sådan stod der i januar i en kronik i Jyllandsposten. Elev- og studenterbevægelsen trådte officielt ind i kampen 
for at bevare de almene boliger, og den kamp skal vi tage del i her i Aarhus. Afgørende for et trygt og godt 
studieliv er nemlig en tryg tilværelse i en bolig, der kan betales på en SU. Derfor er kampen for betalelige stu-
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dieboliger en arbejdsopgave, der følger med ind i næste periode, hvor Studenterrådet må følge udviklingen i 
antallet af almene boliger og partnerskabet mellem Aarhus Kommune og Airbnb tæt sammen med Studen-
terrådets relevante samarbejdspartnere. 

Derfor skal Studenterrådet arbejde for: 
•  at reagere aktivt, når adgangen til betalelige boliger mindskes lokalt som nationalt.
•  et aktivt samarbejde med relevante organisationer om vi studerendes boligsituation.

Folketingsvalg
Med udsigt til et snarligt folketingsvalg står vi i Studenterrådet i en særlig situation. Der præsenteres flere 
udspil og forslag, som vi som studenterorganisation har interesse i at reagere på, og som vi gerne vil priorite-
re i en arbejdsplan for det kommende år. Samtidig må vi (i skrivende stund) væbne os med tålmodighed og 
afvente resultatet af valget, førend vi ved, hvor vi skal lægge vores kræfter.  
Emner som både lærings- og fejlkultur, afskaffelse af Uddannelsesloftet og omprioriteringsbidraget, indførel-
se af ny karakterskala og justering af SU’en er indtil videre bragt i spil, som vi i Studenterrådet vil forberede 
os på i samarbejde med ESB. 

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at der afholdes relevante aktiviteter for de studerende i forbindelse med folketingsvalget
•  at der reageres på relevante politikker i forbindelse med folketingsvalget
•  aktiv deltagelse i ESB-samarbejdet i Aarhus. 

Organisatoriske prioriteter
GDPR
Den 25. maj trådte EU-direktivet “General Data Protection Regulation” (GDPR) i kraft. Studenterrådet har i 
rådsåret 2018 taget de første skridt mod at være fuldt GDPR overholdende. Dette er dog en løbende proces. 
I sammenhæng med dette skal Studenterrådets hjemmeside opdateres, så der er nemmere adgang til poli-
tikpapirer, arbejdsplaner og dagsordener, samtidig med at dette stemmer overens med GDPR.

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at Studenterrådets hjemmeside bliver opdateret, så alt relevant materiale er tilgængeligt.
•  at Studenterrådets arkiv bevæger sig mod at blive fuldt GDPR-overholdende
•  at skabe en procedure for, at arkivet forbliver overensstemmende.

Delfinen
Delfinen blev relanceret online i rådsåret 2018. Redaktionens aktivitet og en fast læserskare for vores magasi-
net er stigende. For at denne positive udvikling kan fortsætte skal der fortsat ske investeringer i markedsførin-
gen af magasinet og sikringen af de nødvendige organisatoriske rammer. Derudover vil Forretningsudvalget 
samt bestyrelsesrepræsentanterne 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 deba-

tindlæg.
•  at Delfinen læses bredt blandt studerende på AU.
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DSFI
Danmarks Største Fredagsbar er de senere år vokset til et stort arrangement og en mindst lige så stærk plat-
form, hvor Studenterrådet kan nå ud til vores medstuderende. Det er synlighed og ejerskab, der skal være 
i fokus. Derfor skal Studenterrådet i 2019 arbejde for, at Studenterrådet bliver mere synlige på DSFI både 
generelt og 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. 
•  at inddrage Fællesrådet løbende 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. 

Kursussektoren
Mange oplever, at læring kan finde sted mange andre steder end i studiets pensum og øvelsesopgaver. Kur-
sussektoren kan være med til at give de rigtige studieteknikker, der kan være nødvendige for indlæring af nye 
færdigheder, 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 kursussektor eksperimenteret med forskellige typer af kurser. I foråret 2019 skal Studenterrådet 
derfor afholde kurser, som er optimal for fast afholdelse, samt afsøge mulighederne for at afholde forskellige 
opkvalificerende oplæg i bredere samfundsrelevante emner.

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at udbuddet af eksternt rettede kurser vurderes og udvikles.
•  at Studenterrådet opbygger en portefølje af faste kurser.
•  at muligheden for oplæg om bredere samfundsrelevante emner afsøges.

Studenterrådet internt 
Der er mange forskellige måder at være både fagrådsaktiv og studenterrådsaktiv på, og vi må erkende, at 
vores tid kan være trang, når man er studerende. Det er derfor en vigtig opgave for Studenterrådet at under-
strege og vise, at det ikke kun er til fællesrådsmøder, vi kan møde hinanden på tværs af fakultet og fagråd. For 
Studenterrådet er udgjort af fagrådene og deres alsidige aktivitet, og den skal vi understøtte og imødekomme 
i alle dele af Studenterrådets aktiviteter - fra studiemesse til Danmarks Største og fra Onsdag Morgen til Stu-
denterrådets øvrige, åbne faciliteter. 

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at sikre, at der fortsat arrangeres en årlig hyttetur for fagrådsaktive. 
•  fortsat at vise, at Studenterrådets faciliteter er åbne for alle fagrådsaktive. 

Universitetsvalg
Studenterrådet og fagrådene havde et mindre godt valg i 2018. Den intensiverede valgkamp fra de andre 
studenterorganisationer giver anledning til at kigge egen praksis efter i sømmene. Det har blandt andet ført til 
en aftale med universitetsledelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor AU og studenterorganisationerne 
er repræsenteret. Arbejdsgruppen har til formål at drøfte et fælles sæt retningslinjer for valget, som har en 
mere bindende karakter end valgskikspapiret.
Målsætningen er fortsat, at Studenterrådet skal arbejde for, at fagrådene på hele universitetet får størst 
mulig opbakning i Studienævn og Akademiske Råd, da vi studerende her repræsenteres bedst. Yderligere 
skal der arbejdes benhårdt for igen at sikre, at de studerende igen er repræsenteret i universitetsbestyrelsen 
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uden partipolitiske interesser indblandet. 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. Denne op-
lysende indsats skal også foregå forud for valget ved i løbet af rådsåret at synliggøre vores repræsentanters 
arbejde i Studienævn, Akademisk Råd og Bestyrelsen.
I 2018 brugte Studenterrådet sit mandat i Valgudvalget (består af Valgsekretariatet, AU Kommunikation, Stu-
denterorganisationerne) til at sikre AU’s kommunikation om valget, repræsentanter til at teste det nye e-valg-
system og et forsøg på at indgå aftale med de andre studenterorganisationer inden valget. Dette arbejde skal 
der følges op på og fortsat være fokus på i Valgudvalget det kommende år.

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at der nedsættes en arbejdsgruppe på AU, hvor Studenterrådet er repræsenteret. 
•  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 ko-
ordination og kommunikation mellem disse repræsentanter samt i nogle tilfælde hjælpe med at udføre 
forberedende arbejde. Særligt for repræsentanterne i bestyrelsen skal Forretningsudvalget forme en bag-
grundsgruppe, som skal sikre repræsentanterne optimal viden. Et lignende tilbud skal gives repræsentanter 
i Akademisk Råd, og der søges afholdt studienævnscaféer for valgte i alle studienævn. Som led i Studenter-
rådets kontrakt med Aarhus Universitet skal der fortsat afholdes et opkvalificerende seminar for valgte i 
Akademiske Råd og studienævn. 

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at repræsentanter i råd, nævn og bestyrelse kan få hjælp og sparring.
•  at der afholdes cafeer/aftener med emner for SN- og AR-repræsentanter.
•  at der afholdes et årligt introduktionsseminar for studenterrepræsentanter i Akademisk Råd og studienæv-

nene.

Kampagnearbejde
Studenterrådets kampagneindsats er essentiel for den interne og eksterne kommunikationen af vores politik, 
serviceaktiviteter og kendskab til fagrådene. For at kunne sætte den studenterpolitiske dagsorden kræver 
det et effektivt samarbejde internt i organisationen og især mellem udvalgene. Landspolitiske udspil er ofte 
svære at forudsige, hvorfor et solidt fundament for at gennemføre slagkraftige kampagner er vigtigt. Derfor 
skal Studenterrådet sikre et ressourcestærkt og handlingsparat kampagneudvalg, der hurtigt kan planlægge 
og afholde kampagner, happenings, gimmicks o.lign.
I rådsåret 2019 bliver en af de store prioriteringer i kampagnearbejdet at lave en større informativ indsats 
i forbindelse med Universitetsvalget. Dette skal ske i samarbejde med de valgansvarlig og en eventuel valg-
kampsgruppe.

Derfor skal Studenterrådet arbejde for:
•  at have et fundament for kampagner og kommunikere, således at Studenterrådet kan sætte den studen-

terpolitiske dagsorden.
•  et ressourcestærkt kampagneudvalg.
•  en større informativ kampagneindsats i forbindelse med Universitetsvalget.
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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 inte-
resser.
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 sam-
arbejde 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.
På landsplan skal Studenterrådet fortsat spille en central rolle i studenterpolitik gennem DSF og særligt sikre, 
at Studenterrådet er repræsenteret i Landsforum, Uddannelsespolitisk Udvalg og Levepolitisk Udvalg. Der-
udover skal vi indgå i et stærkt netværk i form af elev- og studenterbevægelsen. Yderligere skal Studenterrå-
det 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 os studerendes interes-

ser 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.
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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.
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