
Foreløbig dagsorden til det 3. Ordinære Fællesrådsmøde d. 10.06.2021 
Torsdag d. 10.06.21 kl. 19:15-22:00, Sted: Uvist / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Alexander (Chefdirigent), Erik (2. dirigent), Stine (1. dirigent), Carla (Psykrådet) M, Line 

(Psykrådet) M, Mikkel (Jurarådet/bestyrelsen) M, Ditte (Arts) M, Malene (Arts) M, Line 

(Arts) M, Jonathan (Arts) M, Jes (Sigma/FU) M, Erik (Sigma) M, Morten (Sigma) M, 

Julie (Medicinerrådet) M, Peter (FU), Laura (Statsrådet/FU) M, Anders (Statsrådet/FU) 

M, Kirstine (Sekretariatet/Kommunikationschef), Malthe (Sekretariatet/Grafiker), Bjørn 

(Sekretariatsleder), Marie Louise (IC) M.  

 

Der er 15 mandatbærere, og dermed ikke quorum.  

   

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

1) 

Springes over grundet manglende quorum  

 

1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Springes over grundet manglende quorum 

19:15-19:25 

2. Sager til behandling I 

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

Springes over grundet manglende quorum 

 

2.2 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (O+D) 

Man har siden sidst talt valg i forretningsudvalget.   

Anders og Erik blev indsuppleret i henholdsvis forretningsudvalget og 

Dirigentinstitutionen.   

Code of conduct blev vedtaget sidste gang. Den vil blive vedlagt lejlighedsvis.  

 

Der åbnes for spørgsmål  

 

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

 

 

19:25-20:00 



 

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

Jonathan (Arts) orienterer om LUPUS og derigennem Studenterrådets politiske 

stillingtagen under kommunalvalget 2021.  

 

To ting kommer til at være særlig relevante i år, bolig og transport. Man har politikpapirer 

på begge områder, men begge er forældet (De er ikke blevet opdateret i ti år). Der lægges 

op til, at Fællesrådet tager stilling til, hvorvidt papirerne stemmer overens med nutiden. 

Det bemærkes, at papirerne ikke kan godkendes grundet manglende quorum. 

 

Boligpolitikken præsenteres:  

Studenterrådet vil gerne arbejde for, at man hæver kvoten for almene studieboliger. Det 

der er sket er, at der er stor ledighed på studieboliger lige nu. Man kan derfor overveje, 

hvorvidt det bør være holdningen fremadrettet?  

 

Line (Psykrådet) Der spørges ind til, hvad en almen studiebolig er? 

 

Jonathan (Artsrådet) Det forstås som boliger, der primært er rettet mod studerende. 

Reglerne er dog noget diffuse. 

 

Line (Psykrådet) Der følges op med, at priserne på bestemte studieboliger er urealistiske 

med en SU.  

 

Line (Arts) Kan faldet skyldtes, at man har oplevet et fald i antallet af internationale 

studerende? Er disse regnet med?  

 

Jonathan (Arts) Man ved ikke endnu, hvad det præcist skyldes, at søgemønsteret har 

ændret sig.  

 

Line (Arts) Det kan være, at en studiebolig defineres ud fra, at man kun kan bo der, mens 

man er studerende. 

 

Peter (FU) Der er en generel opfattelse i kommunen, at der generelt er stor ledighed 

upåagtet prislejet på boligerne. Det tilsigtes at indskrænke udbuddet.  

 



Jonathan (Arts) bør SR tage stilling til, hvorvidt man bør være sikret en studiebolig efter 

endt uddannelse. Muligvis med et halvt år. 

 

Erik (Sigma) Nej. Indtrykket er, at man har sådanne regler i København, hvilket er med til 

at øge presset. Indtrykket er derudover, at det er tilfældet på nogle kollegier  

 

Line (Psykrådet) Det kunne være en mulighed, at man forlænger, hvis man er uden job.  

 

Carla (Psyk) Man kan argumentere for, at folk på kontanthjælp har et større 

rådighedsbeløb. Det kan også tage pladserne fra nye studerende. 

 

Laura (Statsrådet/FU) Parkkollegierne har en seks måneders periode. 

 

Julie (Medicinerrådet) Hensynet til de nye studerende bør veje tungest 

 

- Emnet skifter til boliggaranti  

 

Jonathan (Arts) bør man kigge på boliggarantien, og herunder de kollegierne der har 

bestemte regler for optag.  

 

Peter (FU). Man er opmærksom på kollegier med historiske forhold, men man bør kigge 

på, at boliggarantien gælder for alle kollegier.  

 

Erik (Sigma) Har man tjekket op på boliggarantien for studerende med særlige behov? 

 

Line (Arts) Tæller ønsket om lokation som særlige forhold? 

 

Jonathan (Arts) Nej   

 

Mikkel (Jurarådet/bestyrelsesmedlem) vurderer ikke, at behovet eksisterer  

 

Anders (Statsrådet/FU) Lige nu får alle dem, der søger boliger. Folk ender dog forskellige 

steder.  

 

Peter (FU) man bør overveje, hvor mange key points, der skal handle om boliggaranti, 

hvis man oplever, at der ikke nødvendigvis mangel. Måske hellere fokuserer på prislejet.  



 

- Emnet skifter til boliggaranti for internationale studerende 

 

Jonathan (Arts) Bør man stadig kæmpe for, at internationale studerende bør være indfattet 

af boliggarantien? 

 

Mikkel (Jurarådet/bestyrelsesmedlem) Umiddelbart er de studerende ligesom alle andre. 

De bør faktisk prioriteres, da de har et ringere udgangspunkt for at finde en bolig.  

 

Line (Psykrådet) Helt enig. Oslo sørger for internationale studerende på den måde.  

 

Marie Louise (International Committee) Det er rigtig vigtigt, at man støtter op om, at de 

internationale har boligsikring på samme niveau som danske studerende. Det er vigtigt, 

hvis man ønsker at være et internationalt universitet. Det har også noget at gøre med AU’s 

internationale ranking, og boligsikringen er en del af dette.  

 

Line (Arts) De studerende, der er blevet talt med, har samme sikring som danske. 

 

Marie Louise (International Committee) Det er derfor stadig vigtigt, at vi holder fast i det. 

Det er dog nogle udfordringer ved Internationale Centers arbejde. Disse udfordringer kom 

især til syne under corona. Det kan dog være et punkt til et andet møde.  

 

Alexander (Chefdirigent) bemærker at 5. ordinære kommer til at handle om internationale 

studerende blandt andet.  

 

Erik (Sigma) Hvor realistisk er det, at man får det igennem? 

 

Anders (Statsrådet/FU) Ligner nu virker det som om, at man fra nationalpolitisk side er 

glade for at slå på internationale studerende. Boliggarantien er dog vist et kommunalt 

anliggende, hvorfor der er mulighed for at kæmpe for det.  

 

- Emnet skifter til priserne på boliger   

 

Jonathan (Arts) Der står skrevet i papiret, at boligens grundleje ikke bør overskride 3.000 

kr pr. beboer i en almen studiebolig. Har man en holdning til prislejet eller måden at regne 

det ud på?  



 

Erik (Sigma) Man bør tage højde for inflation. Man bør derfor sigte på andel af SU’en. 

 

Laura (Statsrådet/FU) Enig.  

 

Alexander (Chefdirigent) punktet har fem minutter tilbage.  

 

Jes (Sigma/FU) man kunne tilføje, at boligerne skal være kunne til at leve i fremfor 

udelukkende at tale om prisleje.  

 

- Emnet skifter til kommunal transport  

 

Jonathan (Arts) Man kunne være opmærksom på, at der skal bedre forbindelser enten flere 

cykelstier eller udbygning af Letbanen. 

 

Line (Arts) Flere eller bedre henvisninger til cykelparkeringer 

 

Peter (FU) Der er nu lavet en app til cykelparkering på AU.  

 

Erik (Sigma) Muligvis skulle der gå busser i Aarhus kl. 8 om aftenen? 

 

Line (Arts) Mulighederne for bilparkering er ringe  

 

Stine (2. dirigent) Man bør også have fokus på regionale forhold, da man ikke kun dækker 

Aarhus by som universitet.    

 

Katrine (Medicinerrådet) Det skal være muligt at bosætte sig 40 minutter fra AU, men 

selve transportmidlet bør udspecificeres, da der forskel på distancen afhængig af 

transportmidlet.   

 

Morten (Sigma) stiller spørgsmål ved om, man overhovedet kan tage stilling til punkter 

vedrørende transport.  

 

Anders (Statsrådet/FU) Formuleringen om 40 minutter bør udspecificeres.  

 



Peter (FU) generelt skal papirets formuleringerne have en tidssvarende opdatering således 

ordlyden passer.  

Pause  20:00-20:10 

3. Sager til behandling II 

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

Malthe og Kirstine præsenterer workshoppen.  

Husk, selv de mindste ting kan være med til at kommunikere, og ingen kommunikation er 

også kommunikation 

 

Gode råd:  

- Vær der, hvor folk er  

Fortæl at man er mere end bare politik, fokusér på det sociale aspekt af jeres fagråd. Det 

kan især bruges over for de nye studerende 

- Værd resultatbaseret  

Kommuniker ud, hvilke udfordringer I har været med til at udbedre. Fortæl, hvad de 

studerende skal bruge jer til.  

- Brug tutorer aktivt under studiestarten 

- Kommuniker at I er en del af et stort netværk  

- Fokuser på sociale begivenheder, der ikke udelukkende handler om politik, men i 

stedet tiden efter studiet, bachelordag, brokkedag. Det kan kombineres med noget 

grill eller sport bagefter    

 

Kirstine præsenterer en øvelse, der kan være med til at afdække ens “tone of voice” 

gennem tre ord, der kan danne udgangspunkt for tre sætninger, der beskriver ens fagråd.  

 

How to FB!  

- Gerne et opslag om ugen, emojis og overskrifter er vigtige. Det virker måske lidt 

fjollet, men det virker!    

- 10:55-reglen - overvej, hvornår I lægger jeres opslag op. Gerne 5 minutter før et 

helt klokkeslæt  

- Del jeres begivenheder på FB. Både på jeres egne profiler, men også i relevante 

grupper. Lav nogle begivenheder, som I selv har lyst til at komme til. Så er det 

heller ikke så grænseoverskridende at dele  

- Planlæg opslag ud i fremtiden. Gerne måneder frem i tiden.  

20:10-20:55 
 



 

How to Instagram!  

- De studerende er på insta, så man skal også være der. “Værd der, hvor de 

studerende er”  

- 1 opslag om ugen  

- Konkurrencer. Eksempelvis kan man samarbejde med undervisere. 

- Story højdepunkter. Sørg for, at de studerende mødes på tværs af studieretninger 

på jeres platform    

Grafik  

Malthe fortæller om grafik 

- Gode redskaber kan være: Canva til slides, og .png filer til billeder 

- Brug de samme farver og skrifttyper, så folk genkender jer. Lav eksempelvis 

nogle skabeloner  

- Undgå at brug for meget tekst. Folk læser ikke lange tekster 

- Husk at have det vigtigste oppe i “headeren”   

 

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

Erik (2. dirigent) præsenterer workshoppen.  

 

Man er naturligvis altid velkommen til at tage fat i Kirstine og Malthe på 

kommunikation@sr.au.dk og grafik@sr.au.dk, hvis man har spørgsmål eller gerne vil 

have hjælp til noget kommunikativt eller grafisk.   

 

3.3 Præsentation af Studenterrådets spidskandidat   

Alexander forklarer kort om processen forud for valget af spidskandidaten. 

Valgkommissionen har i forgangne uge haft samtaler med potentielle kandidater, og man 

har på baggrund af disse valg en kandidat.  

 

Jonathan (Arts) præsenterer sig selv og motiverer sit kandidatur som Studenterrådets 

spidskandidat til Aarhus Universitets bestyrelse.  

 

Det bemærkes, at Jonathans kandidatur medfører, at der er en ledig plads i 

valgkommission. Han trådte ud inden sin opstilling.  

 

På trods af manglende quorum er det Dirigentinstitutionens vurdering, at man godt kan 

indsupplere, såfremt der ikke er kampvalg.  

mailto:kommunikation@sr.au.dk
mailto:grafik@sr.au.dk


Pause  20:55-21:05 

4. Meddelelser 

4.1 Forretningsudvalget (O) (Bilag 7) 

Peter (FU) orienterer om udflytningen af uddannelser, hvilket har fyldt en stor del af det 

politiske og kommunikative arbejde. De specifikke definitioner fremgår af bilaget 

 

Der er to mindre nedslagspunkter indledningsvis 

Udflytningen af Dyrlægestudiet til Foulum, hvor man ser økonomiske og 

transportmæssige udfordringer.   

Udflytningen af Odontologi, hvor man dog kun mister få pladser  

 

Den største bekymring er den geografiske dimensionering, der forventes at udmønte sig i 

en beskæring på 750 studiepladser årligt. Den konkrete måde at skære på er ikke fastlagt 

endnu. Man prøver at få forslaget stoppet, men det er en svær kamp. Man har talt med 

forskellige partier, men forhandlingerne er stadig i gang.  

   

Finansieringen er derudover problematisk, da disse vurderes til at være spareøvelser eller 

blot meningsløse punkter.  

 

Tidspunktet ligger meget fordelagtigt og forventeligt strategisk, da det er svært at 

mobilisere under eksamensperioden.  

 

Man forventer interne kampe til efteråret, hvor man også skal forhandle finanslov, hvor 

blandt andet nedskæringer i SU på kandidaten også er på tale. 

 

Erik (Sigma) ved man, om AU vil tage højde for højt frafald? 

 

Peter (AU), vi ved ikke endnu, hvordan AU vil håndtere dimensioneringen. Man er dog i 

dialog med rektoratet for at komme med vores besyv.  

 

Line (Psykrådet) er de 10% på landsplan eller for hver universitet? 

 

Peter (AU) der er nogle lettere uklare undtagelser. Man forstår det dog som 10% pr 

universitet. Det bemærkes, at 10% årligt er mange studiepladser over tid.  

 

21:05-21:50 

21:10-21:30 

21:30-21:50 



Stine (1. dirigent) forslaget lyder i bund og grund som besparelser?  

 

Peter (FU), Ja, det lyder umiddelbart som nedskæringer. Man kan godt lave gode 

udflytninger, men det kommer til at tage lang tid. 

 

- Emnet skifter fra udflytning af uddannelser  

 

Peter (FU)  

- Der er kommet en app til cykelparkering  

- Der er valg i uge 45. Det er en uge tidligere end normalt, da kommunalvalget 

ligger i uge 46. Man er tilfreds med tidspunktet 

- Man har lige nu en boligmæssig dialog med kommunen. Der kommer et udspil i 

august. Kollegiekontoret er også med i dialogen 

- Man har fået aftalt faste tidspunkter til onlineeksamener. Man forventer dog 

udfordringer ved implementeringen 

- AU er så småt ved at åbne op igen. Åbningen forventer at være stort set fuldendt 

ved sommerstart.   

- Der er sommerfest 1. juli kl. 16:00 for Fællesrådet, og der er sommerlejr i DSF i 

begyndelsen af august.  

- Der er kommet en rapport ud om sexisme, og det ser desværre ikke særlig godt 

ud. Forventelig vil man komme til at arbejde med det i fremtiden.  

Der klappes af Peter  

 

4.2 Aktivistisk koordinator (O) 

Laura (Statsrådet/FU) orienterer 

 

Man har fået to ansøgninger  

- International Committee har fået midler til en complaint cafe (FU tildelte 

midlerne grundet inhabilitet, da Laura også er sekretær for IC) 

- Formand og kommunikationschef har fået midler til diplomer til frivillighed på 

AU  

Der er omkring 56.000 til resten af rådsåret.  

 

Mikkel (Jurarådet) Hvad er kravene for at søge?  

Der henvises til referatet fra 2. ordinære fællesrådsmøde     

 



Det bemærkes videre, at der er allokeret 20.000 til synlighed under Studiemessen og 

DSFI. Man arbejder sammen med Aarhus Universitets-Sport om at lave genanvendelige 

bannere, således de studerende er klar over, hvem der arrangerer DSFI.  

 

3.2 AUPUS (O) 

Anders orienterer om AUPUS  

 

3.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8) 

Erik (Sigma) stiller op og er valgt pr akklamation  

 

3.3 LUPUS (O)  

Jes orienterer om LUPUS. Der opstår dog forvirring om, hvad forkortelsen står for. 

Fællesrådet kommer til undsætning.   

 

3.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 9) 

Julie (Medicinerrådet) stiller op og er valgt pr. akklamation  

 

3.4 IC (O) 

Laura orienterer om International Committee  

 

3.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 10) 

Der er ingen opstillinger  

 

3.5 Fagrådsrunde (O)  

Fagrådene orienterer om deres arbejde.  

- Psykrådet  

Man har sidste møde på tirsdag, hvilket også er det første måde siden konstitueringen. 

- Jurarådet  

Man er gået på sommerferie efter studienævnsmøde i dag. Man har lidt problemer med 

eksamensdatoer, og instituttet står fast på, at man ikke skal kende sin eksamensdatoer 

inden valg af kandidaterfag. 

- Arts 

Man havde håbet at kunne gå på sommerferie, men! Man har været i dialog med dekanatet 

og de forskellige råd på Arts om blandt andet aktivitetskrav. Man er begyndt at se på 

trivselstiltag i det kommende semester, hvor man håber at kunne genstarte nogle af de 

“døde” foreninger. Derudover ser man på udflytning og den verserende nationale debat 



om kritik af faglighederne på de humanistiske fag. Man er ikke just imponeret over 

kritikken. 

- SJUS  

Er primært gået på sommerferie. Man har fået midler af instituttet til at holde en 

“velkommen-tilbage-dag” i samarbejde med de andre foreninger på instituttet, hvor man 

fejrer, at man kan være fysisk på campus igen; enten indenfor eller udenfor. 

- Medicinerrådet 

Man er gået på sommerferie. Underviserevalueringerne har været i fokus. Man forsøger 

derudover at kunne skabe et studiemiljø på Skejby, da man mangler dette. 

- Sigma  

Officielt er man gået på sommerferie. Man har søgt at få feedback fra de forskellige 

foreninger på instituttet  

- Statsrådet  

Man har kigget på ansøgningerne til kandidatfag, da den er blevet omstruktureret uden, at 

man har fået noget at vide. Derudover forsøger man at ændre i opsætningen af 

samfundsfag. Der bliver afholdt faglig dag (med eller uden udfordringer). Ellers er man 

gået på sommerferie.  

 

Erik (Sigma) spørger om, det er standard, at man kender sine eksamensdatoer langt ude i 

fremtiden. (På jura) 

 

Mikkel (Jurarådet/bestyrelsesmedlem) Det varierer, men det er typisk har mange eksterne 

undervisere, hvorfor der er behov for planlægning. Man er dog ikke særlig god til at 

kommunikere dette ud.  

 

Stine (SJUS) Det lyder helt magisk!  

 

3.6 Andre (O)  

Laura (Statsrådet/FU) har to punkter  

Univalget 2021 er så småt ved at blive forberedt. Man må allerede nu godt begynde at 

tænke på, hvem fra ens fagråd, der skal være valgansvarlig  

 

Der er også Studiemesse d. 30. august til d. 1. september, hvor man meget gerne må være 

frivillig. Der skal også bruges frivillige hænder i ugen op til. Det er rigtig hyggeligt, og 

man får en T-shirt og en frivilligfest. Der kommer mere information, men hvis man har 

lyst må man meget gerne tage fat i Laura på Laura@sr.au.dk  

mailto:Laura@sr.au.dk


 

Erik (Sigma) foreslår, at fagrådene eventuelt kan videreformidle behovet for frivillige. Det 

er god synlighed og en mulighed for at hverve nye kræfter til fagråd og Studenterrådet.  

Det bemærkes, at man ikke behøver at være fagrådsaktiv for at kunne være frivillig. Alle 

er velkomne  

5. Evt. 

 

Der er fagråds-sommer-komsammen d. 28. juni.  

21:50-21:55 

6. Mødeevaluering (uden for referat) 21.55-22:00 
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