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FÆLLESRÅDSMØDE

Tidsplan frem til det 3. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.

Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 3. Ordinære Fællesrådsmøde den 10. juni 2021. Fokusområdet
for Fællesrådsmødet er "Synlighed og Fagråd". Dette betyder at vi kommer til at arbejde med forskellige
redskaber, som kan være med til at skabe mere synlighed lokalt for fagrådene eller for hele Studenterrådet.
Da der ikke er særlig mange sager til behandling, kommer fokus til at ligge på Fagrådene og deres erfaringer
og viden som kan inspirere andre. Dog skal Fællesrådet også bearbejde Studenterrådets Servicestrategi for
2022-2024 samt tage stilling til forskellige politiske holdninger hos LUPUS.

Fysisk Fællesrådsmøde
Det kommende Fællesrådsmøde vil blive afviklet fysisk i Richard Mortensenstuen. Dette betyder, at vi
skal gøre opmærksom på de gældende retningslinjer for at opholde sig på campus.
- Krav om mundbind / visir, når man opholder sig på campus
- Krav om coronapas / negativ coronatest som maks er 72 timer gammel

Dette betyder også, at vi ligeledes skal bede jer alle om at "tilmelde" jer Fællesrådsmødet, da vi grundet
smitteopsporing skal have en deltagerliste på alle fremmødte. I kan tilmelde jer på følgende link:
https://kurser-sr.nemtilmeld.dk/32/.
Dog vil der også være mulighed for at være med over Zoom.

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

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

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

Venlig hilsen
Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent,
Alexander Estrup

1. Dirigent
Stine Munkholm Jespersen

2. Dirigent
Erik Poulsen
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FÆLLESRÅDSMØDE

How to Fællesrådsmøde

Som noget nyt, vil vi fra Dirigentinstitutionen gerne afprøve et nyt initiativ, som har til formål at guide jer
gennem den tredje og sidste udsending samt være et brugbart redskab til jeres formøder. Vi kalder det “How
to Fællesrådsmøde”.

Tidligere erfaringer har vist, at ikke alle fagråd eller deltagere har tid til at gennemlæse hele udsendingen
inden et Fællesrådsmøde. Dette kan skyldes spidsbelastninger og travlhed ude hos fagrådene, at man selv er
presset på studiet eller at en 30 siders udsending kan virke uoverskuelig, årsagerne kan være mange. Men
erfaringer har også vist, at vores Fællesrådsmøder bliver mere nyanceret og fyldt med konstruktive
diskussioner og debatter, når alle har forberedt sig.

How to Fællesrådsmøde, har til formål at highlighte nogle bilag i udsendingen, som man forud for et
Fællesrådsmøde skal forsøge at prioriterer. Dermed ikke sagt, at de bilag som ikke bliver highlightet ikke er
vigtige, men dette er for at skabe mere fokus på forbereldese af særligt “beslutnings- og
diskussionspunkterne”. How to Fællesrådsmøde, kan bruges som et redskab til de fagråd eller deltagere, som
ikke kan nå at sætte sig ind i alle bilag på dagsordenen forud for et møde. Dog vil vi fra Dirigentinstitutionen
gerne opfordre alle til prioriterer alle bilag hvis muligt.

Forsøg at prioriterer følgende bilag:
- Bilag 3 - Studenterrådets Servicestrategi 2022-2024
- Bilag 4 - Politiske holdninger hos LUPUS
- Bilag 6  - Workshop omkring synlighed

Bilag 2,
Omhandler indsupplering til Forretningsvalget. Bilagene præsenterer hvad Forretningsudvalget arbejder med
i det daglige, samt hvordan man selv kan blive en del af dem.

Bilag 5,
Bilaget omhandler en præsentation af et oplæg omkring, hvordan man kan gøre sit fagråd mere synlig.
Oplægget bliver afholdt af Studenterrådets ansatte Kommunikationschef og Grafiker.

Bilag 7,
Omhandler et længere og mere dybdegående meddelelspunkt fra Forretningsudvalget omkring udflytning af
uddannelser.

Bilag 8-10,
Omhandler Studenterrådets politiske udvalg (AUPUS, LUPUS og IC). Bilagene præsenterer udvalgene samt
deres arbejde. Kender man ikke til udvalgene og kunne man have lyst til at bære mandat i et eller flere af
dem, så orienter jer i bilagene for mere information.

Dirigentinstitutionen vil dog fortsat gerne opfordre alle til at prioriterer alle bilag hvis muligt.
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Foreløbig dagsorden til det 3. Ordinære Fællesrådsmøde d. 10.06.2021
Torsdag d. 10.06.21 kl. 19:15-22:00, Sted: Uvidst / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)

1.2  Godkendelse af referat - 2. Ordinære Fællesrådsmøde d. 06.05.2021 (O+D+B) (Bilag

1)

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

19:15-19:25

2. Sager til behandling I

2.1 Indsupplering til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 2)

2.2 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (O+D)

2.3 Studenterrådets Servicestrategi (O+D+B) (Bilag 3)

2.4 Politiske holdninger hos LUPUS (O+D) (Bilag 4)

19:25-20:00

Pause 20:00-20:10

3. Sager til behandling II

3.1 Gør dit fagård mere synlig (O+D) (Bilag 5)

3.2 Workshop omkring synlighed (O+D) (Bilag 6)

3.3 Præsentation af Studenterrådets spidskandidat

20:10-20:55

Pause 20:55-21:05

4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O) (Bilag 7)

4.2 Aktivistisk koordinator (O)

3.2 AUPUS (O)

3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8)

3.3 LUPUS (O)

3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 9)

3.4 IC (O)

3.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 10)

3.5 Fagrådsrunde (O)

3.6 Andre (O)

21:05-21:50

21:10-21:30

21:30-21:50

5. Evt. 21:50-21:55
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6. Mødeevaluering (uden for referat) 21.55-22:00
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Bilag 1: Referat - 2. Ordinære Fællesrådsmøde d. 06.05.2021

Torsdag d. 06.05.21 kl. 17:15-20:15, Sted: Online (Zoom) / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Alexander (Chefdirigent), Julie (DSF), Amalie (Artsrådet) M, Anders (Medicinerrådet) M,

Anders W (Statsrådet) M, Carla (Psykrådet) M, Ditte (Artsrådet) M, Erik (Sigma) M, Erik

(2. dirigent), Frederik OH (MoGenS) M, Freja (Artsrådet) M, Johannes (RIA/Haddokks),

Jonathan (Artsrådet) M, Kirstine (SJUS) M, Kirstine

(Sekretariatet/Kommunikationsansvarlig), Lasse (Artsrådet) M, Laura (FU/Statsrådet) M,

Line (Artsrådet) M, Maja (BFU) M, Malene (Artsrådet) M, Maria B (Artsrådet) M, Marie

(FU) M, Mike (Artsrådet) M, Mikkel (Bestyrelsesmedlem), Morten (Sigma) M, Naja

(Artsrådet) M, Olivia (Medicinerrådet) M, Peter (FU), Puk (Artsrådet) M, Stine

(SJUS/1.dirigent) og Asbjørn (FU).

Der er quorum med 22 mandater.

1.2 Godkendelse af referat - 1. Ordinære Fællesrådsmøde d. 08.04.2021 (O+D+B) (Bilag

1)

Referatet er godkendt uden bemærkninger

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger

17:15-17:25

2. Sager til behandling I

2.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)

Alexander (Chefdirigent) beretter om dirigentinstitutionen

Erik (Jura) stiller op til dirigentinstitutionen som 2. dirigent og motiverer for sit kandidatur

Der er ingen andre opstillinger

Erik er valgt pr. akklamation

Dirigentinstitutionen er nu fuldtallig

2.2 Indsupplering til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 3)

Marie (FU/Jura) beretter om Forretningsudvalget

17:25-18:15
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Anders (Statsrådet) stiller op og motiverer sit kandidatur.

Der stemmes om tillid til indsuppleringen

Der er tillid, og Anders er valgt pr. akklamation

Det bemærkes, at det også vil være muligt at stille op til Studenterrådets Forretningsudvalg

på næste Fællesrådsmøde. Der er fortsat én ledig plads.

2.3 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (O+D)

Marie (FU/Jura) beretter.

Sidste fællesrådsmøde handlede om trivsel med blandt andet oplæg fra HOPE og

workshops ved to af sekretariatets medarbejdere.

Man er ikke kommet frem til konkrete initiativer.

Optag blev diskuteret til Studenterpolitisk forum

- Jonathan (Artsrådet) supplerer: Diskussionen foregik på baggrund af ændringer

ved kvote 2 optag og karakterkravet på 6 ved kvote 1. Universitetsledelsen

lyttede og forstod argumenterne, men vurderede, at tiltagene kan være med til

at bidrage til en form for nødvendig selektion grundet besparelser. En eventuel

regulering af kvote 2 arbejdes der med, og man afventer et ministerielt udspil,

da karakterskalaen er ved at blive revurderet.

Derudover blev coronapapiret vedtaget, og ligger nu på hjemmesiden. Hjemmesiden er i

skrivende stund i gang med at blive oversat til engelsk.

2.4 Udkast til Code of Conduct (O+D+B) (Bilag 5)

Peter (FU/Statsrådet) beretter om dokumentet.

Der åbnes for spørgsmål/diskussion

Anders (Medicinerrådet) spørger ind til formålet med Code of Conduct. Er det et regelsæt

eller mere et værdisæt?

Peter (FU/Statsrådet) svarer, at det er tænkt som en mellemting. Idéen er, at man som

Fællesråd bliver enige om, hvordan man arbejder sammen og behandler hinanden. Det

bemærkes, at den tager udgangspunkt i Studenterrådets personalepolitik.

Jonathan (Artsrådet) spørger ind til, hvor langt den skal række ud? Gælder det også

fagrådene? Det bemærkes, at dirigentinstitutionen tidligere har fungeret som en slags

tillidsperson for Fællesrådet, hvilket kan ses som et alternativ til sekretariatslederen, som

det er formuleret i udkastet. Det nævnes yderligere, at det er et skridt i den rigtige retning.
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Peter (FU/Statsrådet) svarer, at det ikke skal gælde det enkelte fagråd. Det er op til det

enkelte råd. Det medgives, at sekretariatslederens ansættelsesforhold ikke er uden

udfordringer, men vurderingen har været, at det er den bedste løsning, da

dirigentinstitutionen selv lægger under Code of Conduct. Sekretariatslederen er derimod

bundet er personalepolitikken.

Der stemmes om udkast til Code of Conduct.

Det er godkendt.

2.5 Oplæg omkring Universitetsvalg (O) (Bilag 6)

Julie (DSF) holder oplæg om universitetsvalg.

Der åbnes for spørgsmål

Pause 18:15-18:40

3.  Sager til behandling II

3.1 Valgworkshop  (O+D) (Bilag 7)

Mikkel (Bestyrelsesmedlem) orienterer om arbejdet i Aarhus Universitets bestyrelse

Der åbnes for spørgsmål

Alexander (Chefdirigent) forklarer den videre proces vedrørende workshop om

universitetsvalg

3.2 Valg- og listeforbund (O+D+B) (Bilag 8)

Alexander (Chefdirigent) orienterer om valgmetoder jf. bilag 8.

Valgkommissionen indstiller til, at man vælger modellen med valgforbund.

Jonathan (Artsrådet) hvad skal man som fagråd gøre, hvis man gerne vil stille op i

Studenterrådets forbund?

Alexander (Chefdirigent) svarer, at de valgansvarlige vil opstille en spidskandidatliste med

suppleanter. Man kan komme ind i forbundet med sit eget fagråds navn ved at kontakte de

valgansvarlige.

Der stemmes om valgmodellen.

Valgkommissionens indstilling er vedtaget, og Studenterrådet går derfor på valg med

valgforbund.

Puk (Artsrådet) spørger ind til, hvorvidt man er opmærksom på, at valget ikke ligger oveni

18:40-19:40
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akademisk rådsseminar.

Det er noteret.

3.3 Aktivistisk Koordinator (O) (Bilag 9)

Laura (FU/Statsrådet) orienterer om retningslinjerne for aktivistisk koordinator.

Der åbnes for spørgsmål

Det bemærkes, at man er gået i gang med at forberede synlighed under studiestarten

herunder Studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Hvis man har nogle

idéer eller input, er man naturligvis velkommen til at tage fat i Laura

Pause 19.40-19.45

4. Meddelelser

4.1 Forretningsudvalget (O)

Marie (FU) orienterer

Der er blevet afholdt online Politik Konference. Man håber at kunne afholde et fysisk

møde til efteråret på DTU. Aarhus afholder det til næste forår. Konkrete datoer bliver

meldt ud, så snart man ved noget.

Planlægningen af AU RUN 2021 er påbegyndt i samarbejde med Studenterhus Aarhus.

Ønsket er at gøre det endnu større i år.

Der sker rigtig meget på mediefronten med blandet andet afviklingen af kandidat-SU’en

og udflytningsdebatten. Hvis man har lyst til at involvere sig med læserbreve eller,

lignende er man altid velkommen. Det forventes, at debatten om udflytning kommer op til

sommerferien, men man er begyndt at forberede sig.

Man er begyndt at kigge på 90-års fødselsdagen til næste år.

Ændringen af valgregler er stadig i fokus.

Man har indgået et løst samarbejde med CBS i forbindelse med en app, der kan være med

til at skabe et overblik over de forskellige foreninger på universitetet. Alle begivenheder

vil forhåbentlig også kunne postes derinde.

Campus 2.0 er også stadig i fokus, da det berører alle fagområder. Man prøver at være

med, “hvor det sker”.

Man prøver at booke lokaler til sommerfest for fagrådene.

Opmærksomhed på overgangen til BrightSpace. Man opfordres til at råbe vagt i gevær,

19:45-20:05
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hvis overgangen ikke fungerer lokalt.

Opfordring til at gøre opmærksom gennem de respektive facebooksider for de mange

ledige tider for selvtest. Falck har opjusteret testkapaciteten i Nobelparken.

Genåbningen kommer desværre ikke til at betyde så meget, men man arbejder sammen

med rektoratet om at lave en mere meningsfuld genåbning for de studerende.

Freja (Artsrådet) spørger ind til om 72 timers-reglen stadig gælder.

Det går den.

4.2 AUPUS (O)

Asbjørn (FU) orienterer om AUPUS.

Maria (Artsrådet) bemærker, at hun stopper i AUPUS, hvor der er tre mandater på bud i

denne omgang.

4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 10)

Anders (FU/Statsrådet) stiller op og vælges ind pr akklamation

4.3 LUPUS (O)

Jonathan (Artsrådet) orienterer om LUPUS

4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 11)

Anders (FU/Statsrådet) stiller op og vælges ind pr akklamation

4.4 IC (O)

Laura (FU/Statsrådet) orienterer om International Committee

4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 12)

Der er ingen opstillinger

4.5 Fagrådsrunde (O)

Fagrådene orienterer

4.6 Andre (O)
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Alexander (Chefdirigent) Hvis man har lyst til fortsat at modtage mails fra dirigenterne på

sin private mail, skal man kontakte institutionen.

5. Evt. 20:05-20:10

6. Mødeevaluering (uden for referat) 20:10-20:15
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Bilag 2: Indsuppleringen til Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager Studenterrådets organisatoriske og politiske ledelse. Udvalget består af op til
syv medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til fem menige medlemmer.

Om Forretningsudvalget
Som den daglige ledelse af Studenterrådet er det Forretningsudvalget opgave at sikre udførelsen, at de
aktiviteter Fællesrådet ønsker, at Studenterrådet skal varetage. Dette kan være aktiviteter eller emner
vedtaget gennem Studenterrådets arbejdsplan for rådåret eller aktuelle fokusområder.
Forretningsudvalgets arbejde varierer fra år til år, da specifikke strategier og visioner kan ændre sig. Der kan
også opstå situationer, hvor forretningsudvalget bliver nød til at ændre strategi undervejs, da særlige forhold
begrænser den valgte arbejdsplan og vision fra Fællesrådet, eksempelvis COVID-19 situationen. Dog giver
dette mulighed for at udføre andre arbejdsopgaver og aktuelle fokusområder.

Som medlem af Forretningsudvalget får man en unik mulighed for at være ansvarlig for og have indflydelse
på forskellige områder i Studenterrådet. Disse områder strækker sig fra arrangementer, eksempelvis
Studenterrådets Kursusvirksomhed, tæt samarbejde med projektlederne for hhv. Danmarks Største
Fredagsbar og Idrætsdag og Studiemessen. Og til politik i og uden for AU, eksempelvis som udvalgssekretær
for en af de politiskeudvalg under Studenterrådet, til kampagner, sociale aktiviteter, og mindre
arbejdsopgaver, der er beskrevet i arbejdsplanen.
Nogle perioder vil forekomme arbejdstunge afhængigt af ens ansvarsområder, men vi hjælper altid hinanden,
både internt i forretningsvalget men også i resten af Studenterrådet. Derudover har forretningsudvalget et
godt socialt sammenhold, hvor der er plads til at hygge og være seriøs.

Har man spørgsmål eller lignende, kan man henvende sig til Studenterrådets formandskab Marie Vedel Dall
(marie@sr.au.dk ) og Peter Stounbjerg (peter@sr.au.dk ).
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Bilag 3: Studenterrådets Servicestrategi 2022-2024

Servicestrategien beskriver, hvorledes Studenterrådets serviceaktiviteter bidrager til studiemiljøet på Aarhus
Universitet set i forhold til formålsparagraffen i statutterne. Derudover beskriver den de interne
administrative bidrag til Studenterrådets økonomi samt sætter rammer og målsætninger for de forskellige
aktiviteter. Servicestrategien kan med andre ord ses som den administrative oversættelse af Studenterrådets
formål, og den bruges som et redskab af både Forretningsudvalg og Sekretariatsleder.

Bilaget som indeholder selve Servicestrategien er vedhæftet mail for 3. udsending.
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Bilag 4: Politiske holdninger hos LUPUS

Kære Fællesråd, I forbindelse med det kommende kommunalvalg og LUPUS arbejde med at opdatere vores
politikpapirer, vil vi prøve at sikre en tidlig inddragelse i revision af vores holdninger. I første omgang bedes
I som fagråd og studerende tage stilling til SR’s holdninger om boligpolitik og transportpolitik. Dette gøres
ved at præsentere jer for vores nuværende holdninger med kommentarer fra LUPUS’ udvalgsleder [UL], og
så kan I vurdere, om det skal opdateres, nuanceres eller forkastes. Politikpapirerne kan findes i deres helhed
på https://sr.au.dk/om-os/politikpapir/

Boligpolitik

Studenterrådet arbejder for:
● at Byrådet hæver kvoten for almene studieboliger.
● at boliggarantien ændres, så den omfatter samtlige kollegier i Aarhus
● at boliggarantien gøres mere fleksibel så imødekommer, at studerende har forskellige boligbehov.
● at internationale studerende bliver sidestillet med danske studerende i forhold til boliggarantien.
● at lejen for almene studieboliger i Aarhus ikke må overstige 3.000 kr.
● at den kommunale anvisningsret ikke må gælde mere end en fjerdedel af værelserne på et enkelt

kollegium.
● at boligreguleringslovens § 5 stk. 2 bliver afskaffet.
● at huslejenævnenes praksis ændres, så behandlingstiden nedsættes og der kræves større

dokumentation fra udlejere.
● at lejerbevægelsens indflydelse styrkes.

Transportpolitik

Studenterrådet arbejder for

● at der skal være bedre og direkte forbindelser fra Aarhus udkantsområder til Aarhus Universitet.
● at der skal være timedrift om natten – både i weekenden og i hverdagene.
● at busstoppestederne i Aarhus skal være tidssvarende og derfor gøres digitale, så man kan få

tidspunktet for næste busafgang oplyst på stedet.
● at Aarhus Kommune laver sikre trafikale forhold for de bløde trafikanter i Aarhus.
● at Aarhus Kommune sikrer bløde zoner i Aarhus midtby, hvor private bilister ikke har adgang i

dagtimerne.
● at der oprettes flere sikre muligheder for cykelparkering i Aarhus C.
● at det er muligt og billigt at medbringe cykel i de kollektive transportmidler i Aarhus.
● at der skal laves en gennemskuelig rabatordning for studerende, der kører med offentlig transport.
● at velfungerende betalingskort-billetautomater installeres i busserne, samt at der sikres en mere

effektiv billettering vha. billet- eller betalingsapplikationer til Smartphones.
● at offentlig transport på sigt bliver gratis i Aarhus.
● at det skal være muligt for studerende at bosætte sig 40 minutter eller mindre fra Aarhus Universitet.
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Bilag 5: Gør dit fagråd mere synlig

Hvordan gør man sit fagråd mere synligt? Eller hvordan kan man arbejde mere aktivt med synlighed gennem
sine sociale medier eller grafiske udtryk? Dirigentinstitutionen har inviteret Studenterråds
Kommunikationschef - Kirstine og Grafiker Malthe, som gerne vil holde et kort oplæg omkring synlighed og
hvordan man evt. kan arbejde med dette i sit lokale fagråd eller på studiet.

Oplægget har også til formål, at lægge op til, hvordan vi som Studenterråd arbejder med synlighed. Dette kan
både være gennem Studenterrådets egne kanaler, fælles indsatser i tæt samarbejde med alle fagrådene eller
større arrangementer, oplæg eller kurser.

Har man spørgsmål til Kirstine eller Malthe, er det muligt at kontakte dem på følgende mails:

Kirstine: Kommunikation@sr.au.dk
Malthe: grafik@sr.au.dk
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Bilag 6: Workshop omkring synlighed

Fokus for dette Fællesrådsmøde er synlighed og fagråd, derfor lægger Dirigentinstitutionen op til en bredere
erfaringsudveksling alle fagråd imellem. Dette kunne eksempelvis være, hvad man i sit fagråd gør for at være
synlige? Hvordan man arbejder med synlighed, hvis dette er noget man tænker over?
Erfaringsudvekslingen skal gerne lægge op til, at man kan drage inspiration fra hinanden eller komme op
med nye tanker eller ideer til at arbejde med synlighed på en helt anden eller ny måde. Dette kunne også tage
udgangspunkt i, hvordan vi som Studenterråd bliver mere synlig med eksempelvis fælles kampagner eller
fælles hjælp.

Proces for selv workshoppen:
Alle medlemmer af Fællesrådet bliver delt op til mindre grupper af 3-4 medlemmer, hvor man sammen får
tid til at diskutere, hvordan man arbejder eller kan arbejde med synlighed enten lokalt eller som samlet
Studenterråd. Under selve diskussionen, skal hver gruppe skrive deres tanker, ideer eller erfaringer ind i en
fælles Padlet, sådan alle kan drage nytte af resultatet efterfølgende.

Workshoppen kommer til at tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

● Hvad gør I allerede for synligheden i jeres fagråd
● Hvis der ikke var corona restriktioner
● Hvis I have ubegrænset mængde af tid og penge
● Hvis I havde ubegrænset mængde af frivillige kræfter

Link til Padlet
https://padlet.com/alexander462/odkvrllldtlr9wd4
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Bilag 7: Meddelelser fra Forretningsudvalget

Udflytning af uddannelser

Kort fortalt
Regeringen præsenterede torsdag den 27. maj sit udspil omkring udflytning af uddannelser. Udspillet
indeholder 25 konkrete udflytninger af uddannelser, hvoraf fem af disse var universitetsuddannelser.

Ordforklaring:
Dimensionering
Dimensionering er det ord der bruges om at skære i antallet af studiepladser. Fra regeringens side bruges
ordet mere som ‘justering’ eller ‘tilpasning’ efter nogle bestemte parameter, eksempelvis ledighed.
Dimensionering på internationale uddannelser, betyder derfor at man vil skære i antallet af pladser der
udbydes til internationale studerende.
Geografisk dimensionering betyder, at der bliver skåret i antallet af pladser alt efter hvor i landet de er
placeret.

Taxametersatserne
Universiteterne modtager flere forskellige typer tilskud til uddannelse. Langt den største del tildeles dog som
uddannelsestaxameter på baggrund af antal beståede eksamener.

Velfærdsuddannelser
Velfærdsuddannelser er: lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog

Professionsuddannelserne
Mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse (Fra 2008 udbydes de på en
professionshøjskole)

Konkrete tiltag der rammer AU
De uddannelses udflytninger, der ramte os på Aarhus Universitet var i den forbindelse dyrlægestudiets
udflytning fra København til Foulum, hvilket betyder nye studiepladser på Aarhus Universitet i Foulum.
Derudover bliver der oprettet en ny uddannelse i odontologi (tandlæge), som skal ligge i Hjørring. Denne vil
blive drevet af Aalborg Universitet og højst sandsynligt tage nogle pladser fra de hidtidige uddannelser i
Odontologi hos os og på Københavns Universitet.

Professionsuddannelser og universitetsuddannelser
Udspillet henvendte sig derudover i høj grad til udflytning af professionsuddannelser og særligt de såkaldte
velfærdsuddannelser. 60% af studiepladserne på disse skal ifølge Regeringen ligge uden for de store byer.
Regeringen lægger derfor også op til, at der skal oprettes både yderligere uddannelser drevet af
professionsuddannelserne (fx. VIA) men også af universitetsuddannelser drevet af universiteterne uden for
de store byer frem mod 2025 for at sikre dette vil regeringen hæve taxametersatserne uden for de store byer
med 5% (indføre et regionalt taxameter) samt hæve tilskuddet pr. udbud uden for de store byer fra 2
millioner til 4 millioner. Regeringen mener dog ikke, at dette vil være nok til at sikre optaget på
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uddannelserne uden for de store byer, derfor vil regeringen lave en geografisk dimensionering på optaget på
de videregående uddannelser i de store byer. Denne dimensionering vil fjerne op til 10% af pladserne på
uddannelserne i de store byer og forventes indført fra regeringen fra 2022/23 af. Dette vil på AU betyde, at
omkring 700 pladser yderligere skal skæres fra eller flyttes ud. AU optager nemlig omkring 7000 studerende
årligt.

Finansiering
Regeringen vil finansiere dette optag ved hjælp af fire værktøjer:

-       Dimensionering af engelsksproget uddannelser
-       Begrænsninger i brugen af markedsføring for videregående og gymnasielle uddannelser
-       Begrænsning af brugen af eksterne konsulenter hos de videregående uddannelser
-       Indtægter fra salg af innovationsmiljøer.

Dimensionering af engelsksproget uddannelser var i forvejen forventet fra regeringens side, da udgifterne til
SU til internationale studerende har overskredet den grænse, som der var fastsat i SU-forliget.
Dimensionering af engelsksproget studerende skal derfor tjene penge ind for regeringen ved at begrænse
udgifterne til SU. Alle fire poster er relativt små rent økonomisk. Den endelige finansiering fastsættes på
finansloven.

Hvad vi har gjort indtil nu?
Vi har udtalt os meget kritik i flere medier over regeringens udspil særligt omkring den geografiske
dimensionering af uddannelsespladser, men også omkring den påvirkning, som vi frygter udflytningen af
uddannelser vil have trivsel, studiemiljøet og det faglige miljø blandt andet. Dette skyldes blandt andet, at
mange allerede i dag vælger at pendle til decentrale campuser fx Herning, hvilket gør det svært at sikre et
godt studiemiljø. Ligeledes frygtes det, at det faglige miljø bliver udsat grundet både splitning af de
akademiske miljøer samt at uddannelserne uden for de store byer vil blive til “b-uddannelser”. Det kendes
allerede i dag, at en stor procentdel på decentrale tilbud har søgt det decentrale tilbud, som anden prioritet til
den samme uddannelse på det centrale universitetstilbud, hvilket fører til studerende med lavere snit fra
gymnasiet og at mange af dem bor i den centrale uddannelsesby, da det er her de har søgt første prioritet.
Derudover har vi været i løbende kontakt med Odontologisk Forening om udflytning af pladser på
Odontologi. Ligeledes er vi i løbende dialog med rektoratet, som er enig med os i forhold til forslaget samt
med fællestillidsrepræsentanten.

Vi arbejder lige nu for en fjernelse af den geografiske dimensionering, som vi ser, som det klart mest
problematiske ved udspillet. Derudover forbereder vi os til efteråret, hvor den geografiske dimensionering
samt andre delelementer kommer til at blive kampområdet på rektorats-, fakultets-, instituts- og
afdelingsniveau.

Regeringens process fremadrettet?
Regeringen går ind i en ultra kort forhandlingsprocess og forventer at have det igennem Folketinget den 11.
juni. Dette er dybt kritisabelt fra et demokratisk perspektiv, da det giver meget lidt tid for tredje partnere samt
for partierne og hele den demokratiske offentlighed at forholde sig til forslaget fra Regeringen. Relevante
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parter og spiller på det uddannelsespolitiske område var desuden meget usædvanligt ikke orienteret eller på
anden måde inkluderet på forhånd omkring indholdet i udspillet.

AU’s overvejelser?
AU er også stærkt kritiske over den geografiske dimensionering af uddannelser og anser det umiddelbart som
urealistisk at kunne flytte særligt mange pladser fra Aarhus og ud til fx Herning. Man kigger selvfølgelig på
muligheden, da det ellers vil betyde fyringer og færre studerende som kan komme ind på det studie de
ønsker. Dette skyldes, at uddannelser selv med det nye økonomiske tilbud er meget lidt bæredygtige uden for
de store byer. Derfor forventes det, at hvis den geografiske dimensionering ikke fjernes fra det endelige
udspil, at det kommer til at betyde fyringer og fjernelse af studiepladser. Hvor de uddannelser som
umiddelbart mest er truet af udflytning af studiepladser er de såkaldte “populære uddannelser” med mange
studiepladser fx medicin, mange bss-fag men muligvis også datalogi og ingeniøruddannelser, så er
uddannelserne som er truet af lukning snarere de små faglige miljøer og uddannelser med høje
ledighedsprocenter, særligt de uddannelser med dubletter på andre universiteter. Disse uddannelser findes
særligt men ikke kun på Arts og har ofte allerede i forvejen en ledigheds baseret dimensionering over sig.
Slutteligt kan det tænkes, at man vil fjerne studiepladser fra uddannelser, hvori alle pladser ikke bruges,
hvilket hovedsageligt findes på Nat og Tech. Men da vi hverken kender den endelig folketingsbeslutning
eller de efterfølgende fordelingsnøgler mellem universiteterne og på universiteterne er alt dette gisninger på
nuværende tidspunkt.

Vi håber, at dette skriv har orienteret jer om udspillet omkring udflytninger af uddannelser. Jeg vil for god
ordens skyld notere mig, at det er skrevet den 1/06-2021, og det derfor ikke kan tage højde for fremtidige
udviklinger.
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Bilag 8: Indsupplering til AUPUS
AUPUS
AUPUS står for ’AU-Politisk Udvalg ved Studenterrådet’. I AUPUS klæder vi bl.a. bestyrelsen på til møder.
Vi agerer bagland for Studenterrådets indvalgte bestyrelsesmedlemmer ved at diskutere og beslutte den
politiske og strategiske retning Studenterrådet tager i bestyrelsen. I AUPUS bliver du som indvalgt i
Akademisk Råd også klædt på til møder. Her kan du søge hjælp, sparring og erfaringsudveksling fra
AUPUS’ medlemmer og andre indvalgte i Akademiske Råd. Sidder du i andre relevante udvalg kan du også
få sparring i AUPUS. AUPUS er for alle som gerne vil have en sans for, hvad der sker på Aarhus Universitet,
men der kan forekomme lukkede punkter kun for indvalgte medlemmer.

Spørgsmål kan rettes til Anders på anders@sr.dk eller Hanni på hanna@sr.au.dk
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Bilag 9: Indsupplering til LUPUS

Hvad er LUPUS?
LUPUS er studenterrådets Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS). Vi tegner
altså studenterrådets politik ”udadtil”.

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

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

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

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

Spørgsmål kan stilles til Jes på jes@sr.au.dk eller Jonathan på Jonathan@sr.au.dk
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Bilag 10: Indsupplering til IC

The International Committee (IC) is a committee within the Student Council that represents the international
students at Aarhus University. The IC fights for the rights of international students and seeks to ensure that
they will be heard in relevant matters. The IC is a young committee and therefore also seeks to create
visibility and attract more members.

You should run to become a member of the IC, because you will get the opportunity to fight for an important
student group that is often overheard and overlooked.

The IC have three seats reserved for Danish students, while the rest is for international students. Weekly
meetings on Monday from 19-20.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Student Council’s IC secretary for more
information at laura@sr.au.dk.
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