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Foreløbigt referat til det 5. Ordinære Fællesrådsmøde d. 14.10.2021 
Torsdag d. 14.10.21 kl. 19:15-22:00, Sted: Mødelokale 2 / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

1. Formalia 

1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Referat: Navnerunde. Ny sekretariatsleder præsenterer sig selv. Quorum 

konstateret (O).  

1.2  Godkendelse af referat - 4. Ordinære Fællesrådsmøde d. 18.09.2021 (O+D+B) (Bilag 

1) 

Referat godkendt. Alle stemte for undtagen én. Én stemte neutralt. 

 

1.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

Referat: Dagsordenen er godkendt. Alle undtagen én stemte for. Én stemte neutralt.  

19:15-19:25 

2. Sager til behandling I 

2.1 Workshop ved International Committee (Bilag 2) 

Referat: Laura (FU/IC) og Aniket (IC) præsenterer sig selv og IC (International 

Committee). Laura (FU/IC) fortæller, at der er 71 engelsksprogede studier på 

Aarhus Universitet, heraf 4 BA og 67 KA studier. Der er 2717 fuldtids internationale 

studerende på AU i 2020. Der er 1068 internationale studerende i 2020, der læser KA 

i Aarhus, men tog BA udenlands. Altså: mange internationale studerende, men ikke 

særlig mange engelsksprogede studier, f.eks. kun 4 engelsksprogede BA-studier. 

Med andre ord er AU ikke så internationalt et universitet, som det kunne/gerne vil 

være. Aniket (IC) fortæller, at IC har lavet et dokument, inddelt i tre dele: 

"Guidance & Aligment", "Communication & Discrimination" og 

"Internationalization & Cultural Integration". Ifølge IC er der ikke nok information 

for internationale studerende, og Aniket (IC) nævner eksempler på internationale 

studerendes oplevelser: f.eks. dårlig information ift. transport, og giver et eksempel 

på svenske universiteter, der har informationsstandere i lufthavnen for nye 

studerende, der guider nye studerende i ruten fra lufthavn til universitetsby. 

Tilsvarende meget begrænset hjælp til f.eks. at få et CPR-nr., osv. Desuden dårlig 

kommunikation til studerende i Herning, f.eks. begrænset synlighed af 

studenterpolitiske institutioner i Aarhus samt arrangementer såsom AU RUN, etc. 

Aniket (IC) nævner endvidere manglende engelske oversættelser af f.eks. skilte, men 

også ifm. studentervalg, osv. Mange internationale studerende oplever endvidere 

19:25-20:10 
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diskrimination ifm. undervisning. F.eks. danske studerende, der kan skrive eksamen 

på dansk, mens internationale studerende skal skrive på engelsk, og dermed er i en 

mindre favorabel position, da engelsk ikke nødvendigvis er den internationale 

studerendes modersmål. Aniket (IC) nævner problemer med kulturel integration, og 

beskriver som eksempel en oplevelse hos nogle japanske studerende, der er vant til 

at få mad serveret, og ikke altid er med på, hvordan danske kantiner fungerer. Der 

findes udelukkende kurser i "dansk kultur" for PhD studerende, og dermed ikke for 

studerende på BA- og KA-uddannelser. Da IC præsenterede problematikkerne for 

"International Office", var de overraskede, og ikke umiddelbart klar over, at 

problematikkerne eksisterede.  

 

Laura (FU/IC) sætter workshoppen igang. Mødedeltagerne sætter sig sammen i 

grupper á 3 personer for at diskutere deres holdninger til problematikkerne. 

Grupperne inddeler problemerne fra "urgent" til "less urgent", og ophænger på en 

tavle. Ifølge grupperne er de mest presserende problemer følgende:  

- "Arrival and practical problems" 

- "Discrimination in teaching setting" 

- "Information for newly started international students" 

- "Communication" 

- "Settling in" 

- "Discrimination during lecture/teaching session regarding language" 

- "Group work/associations"  

 

Laura (FU/IC) spørger grupperne om mulige løsningsforslag. Grupperne 

nævner følgende:  

- Jes (Sigma) (M) nævner Universitetet burde enten få en frivillig eller en 

kontaktperson, som kan hjælpe med f.eks. Nem-ID, ruteplanlægning 

(transport), etc. Aniket (IC) supplerer med, at mange universiteter har 

4-5 studenterambassadører, der netop har en sådan rolle. Laura 

(FU/IC) nævner, at det er en mulighed at få hjælp til at tage ned på 

DOKK1 og blive registreret, men Aniket (IC) fortæller, at synligheden er 

begrænset, og mange internationale studerende ikke er klar over 

muligheden. 
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- Louise (ABC) (M) nævner problematikken med diskriminering i 

undervisningssammenhænge, og fortæller at løsningen må være et 

spørgsmål om klare og tydelige regler, hvor overtrædelse sanktioneres. 

Malte (Sigma) (M) spørger hvordan man kan håndhæve reglerne. 

Louise (ABC) (M) svarer, at man må tildele ansvaret til f.eks. én person, 

der er ansvarlig for at sørge for, at reglerne bliver håndhævet. Aniket 

(IC) supplerer Louises (ABC) (M) pointe med, at professorer ikke 

nødvendigvis følger reglerne hvis den eneste konsekvens er en 

"advarsel", og er derfor enig med Louises (ABC) (M) pointe i, at 

overtrædelse af klare og tydelige regler bør sanktioneres. Jes (Sigma) 

(M) foreslår at undervisningsevalueringer bliver offentliggjort så man 

f.eks. kan se hvorvidt én særlig professor har samme problemer flere år 

i træk. Simon (RIA) (M) nævner nødvendigheden af, at der kommer 

fokus på tutorgruppers inklusion af internationale studerende. 

 

2.2 Oplæg ved Julian Lo Curlo (Bilag 3) 

Referat: Julian Lo Curlo holder oplægget "10 facts on international students". 

Julian har været aktiv i SR RUC. Har været med i DSF FU, og arbejdet meget med 

internationale studerende.  

Faktum 1: 26.000 internationale studerende i DK (10% af alle studerende i DK). 

88% kommer fra EU/EEA, mens 12% kommer udenfor EU/EEA. 

Faktum 2: Internationale studerende styrker kvaliteten af danske uddannelser. 

Faktum 3: 49% af internationale studerende bliver i DK efter 4 år, 33% bliver efter 

8 år. Tallene er blevet brugt negativt i politisk sammenhæng, men sammenlignet 

med andre lande er tallene faktisk, ifølge Julian, positive.  

Faktum 4: Internationale studerende er ikke et økonomisk tab. I gennemsnit 

genererer hver internationale studerende en økonomisk gevinst på 100.000 - 300.000 

DKK. Ergo er internationale studerende en god investering for DK. 

Faktum 5: Når internationale alumner rejser hjem, agerer de "ambassadører" for 

DK, og skaber således positiv reklame for DK. Mange vil gerne blive boende efter 

dimission, men pga. strukturelle barrierer er det svært at blive. 
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Faktum 6: Internationale studerende kommer ikke til DK pga. SU. Det er 

dokumenteret i en rapport fra UFM, at der ikke har været en substantiel stigning i 

antallet af internationale studerende efter L.N.-dommen. 

Faktum 7: Ikke-EU/EEA-studerende oplever de største barrierer ift. at studere i DK. 

F.eks. studieafgift (ca. 395.000 DKK for en uddannelse), samt at man ikke får SU. 

Faktum 8: Ikke-EU/EEA-studerende oplever de største barrierer ift. at blive boende 

i DK efter dimission. Man skal finde et job, der betaler 418.000 DKK/året for at få 

opholdstilladelse (beløbsgrænsen). 

Faktum 9: Samtlige internationale studerende oplever barrierer ift. at være i DK. 

F.eks. er det svært at studere og lære dansk på samme tid. Samtidig er studiemiljøer 

på danske uddannelsesinstitutioner ikke designet til at kunne rumme internationale 

studerende. Desuden gør negativt ladede politiske diskurser om migration 

situationen endnu mere vanskelig. 

Faktum 10: Internationale studerende har også brug for repræsentation. Altså: 

internationale studerende har brug for SRAU (for at kæmpe deres sag), og SRAU 

har brug for internationale studerende (for faktisk at kunne repræsentere alle 

studerende - inkl. de 10%, der er internationale). Derfor også vigtigt at gøre 

strukturen af studenterorganisationer inkluderende, så internationale studerende 

har mulighed for at deltage. 

 

Malte (Sigma) (M) nævner som eksempel på problematikker med integration en 

bekendt international studerende, der gerne vil lære dansk. Dog var det ikke muligt 

for hende at tage danskundervisning af en eller anden grund.  

 

Jonathan (Artsrådet) (M) nævner, at nogle internationale studerende skal arbejde 

ved siden af studiet for at være berettiget til SU. DSF har foreslået, at deltagelse i 

danskundervisning såvel som deltagelse i råd/nævn burde tælle med som 

arbejdstimer. Dog svært at trænge igennem den politiske diskurs, der er negativt 

ladet overfor migration. 

 

Mikkel (RIA) (M) nævner, at det kan være svært for internationale studerende at 

finde tid til at deltage i f.eks. fagråd når der stilles så mange krav til eksempelvis 

danskundervisning, arbejdstimer (ifm. SU) osv. 
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Pause 20:10-20:25 

3. Sager til behandling II      

3.1 Opsamling fra sidste fællesrådsmøde (O+D)  

Referat: Marie samler op på sidste fællesrådsmøde samt orienterer om, hvad der er 

sket siden sidst: 

Servicestrategien blev opdateret sidst. Jonathan (Artsrådet) (M) nævnte bl.a. 

betaling ifm. DSFI, som kan blive nødvendigt næste år grundet ændrede krav til 

bl.a. sikkerhed.  

Opdateret mødekalender.  

Nedsat et SR socialt udvalg med Mikkel i spidsen. SR holdt bl.a. græskarhygge i 

tirsdags. Samtidig mulighed med morgenmad kl. 7/7.30. Desuden julehygge d. 30/11. 

Ergo, SR socialt udvalg afholder diverse sociale arrangementer.  

Studiemesseevaluering, som er blevet taget med videre, og som er kommet med i 

drejebogen.  

Valgt repræsentant for SR til Studenterpolitisk forum. Det blev Stine 

(førstedirigent).  

Vedtaget politikpapir.  

 

3.2 Kommissorieudvalg (O+B) (Bilag 4) 

Referat: Erik (andendirigent) fortæller, at der hvert år nedsættes et 

kommissorieudvalg. Der skal være en repræsentant fra hvert udvalg samt det 

almene fællesråd. Korte møder, ca. én time, og kommer til at omhandle gennemgang 

af de eksisterende regler.  

 

Følgende indstilles til kommissorieudvalget: 

Fællesrådet: Asbjørn (Health), Alexander (BSS), Jes (Science) er indstillet. 

FU: Peter Stounbjerg (FU) er indstillet. 

AUPUS: Erik Steenberg (Sigma) 

LUPUS: Jonathan (Artsrådet) (M) er indstillet. 

IC: Laura (FU) er indstillet.  

 

 

20:25-20:50 
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3.3 Fællesrådets mødekalender 2022 (O+D+B) (Bilag 5) 

Referat:  

Torsdag d. 03.02.2022 

Torsdag d. 07.04.2022 

Torsdag d. 19.05.2022 

Torsdag d. 22.09.2022 

Torsdag d. 27.10.2022 

Torsdag d. 01.12.2022 

 

18 stemmer for, én stemmer imod. Ny mødekalender godkendes. 

 

3.4 Valgbudget 2021 (O) (Bilag 6) 

Referat: Laura (FU) og Sofie (Mogens) (M) præsenterer valgbudgettet.  

Carla (Psykrådet) (M) spørger hvor meget man kan tillade sig at søge pr. fag fra 

fagrådpuljen. Sofie (Mogens) (M) fortæller om de generelle regler, og nævner 

desuden muligheden for at søge ved kickstart-puljen, der eksisterer til d. 01.01.2022.  

Pause  20:50-21:00 

4. Meddelelser 

4.1 Forretningsudvalget (O)  

Referat:  

Der er overskydende lager fra DSFI, der sælges til billige priser. Der er sendt 

prisliste ud til alle fagrådene, og der er åbent for, at man kan komme og købe i 

almindelige åbningstider.  

På lørdag er AU RUN. Første gang, det er fysisk. Arrangeres i samarbejde med 

Studenterhus Aarhus og Aarhus Universitetssport. 350 tilmeldte 

(studerende/medarbejdere).  

Ny Facebookgruppe, der hedder "Studenterråd-Fagråd". Den tidligere gruppe 

"SR Social" har næsten 200 medlemmer, så mange tidligere medlemmer. 

Derfor gøres den til alumnegruppe. 

Diverse udskiftninger på ansættelsesfronten. Nyansat sekretariatsleder pr. 

15.10.2021. Samarbejdet med tidligere sekretariatsleder er ophørt.  

21:00-21:50 
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Nyansat trivselskoordinator pr. 01.11.2021.  

Nyansat projektmedarbejder til kickstarter-puljen pr. 18.10.2021.  

Kickstarter-puljen er på 3.1 millioner, og kan søges af foreninger på tværs af 

AU såvel som fagråd. Puljen udløber pr. 01.01.2022. 

Søger penge til en 30 timers stilling foreningskoordinator, der skal hjælpe 

foreninger på tværs af AU. Desuden en studenterstilling, der skal hjælpe med 

at videreføre Buddy-ordningen og AU RUN efter at Marie (FU) dimitterer. 

SR skal til DSF's politikkonference d. 12.11.2021 - 14.11.2021. Det foregår på 

DTU. Der skal vedtages et nyt politikpapir om SU. Der skal endvidere vedtages 

et arbejdspapir ift. DSF's arbejdsopgaver i 2022. Frist for tilmelding er d. 

27.10.2021.  

Frivilliggalla finder sted d. 27.10.2021. Fristen for at nominere er d. 

15.10.2021.   

 

4.2 Aktivistisk koordinator (O) 

Referat: Siden sidste fællesrådsmøde har aktivistisk koordinator godkendt at støtte 

følgende:  

Drikkepenge til en guide, der har afholdt en guidet tour rundt i Aarhus for IC. 

Godkendt at give penge til kommunalvalgsdebat i Stakladen.  

 

4.3 Circle U (O) (Bilag 7) 

Referat: Ved at arrangere et seminar. 

 

4.3 AUPUS (O) 

Referat: Fire mandater ledige.   

 

4.3.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8) 

Referat: Jeanette Kusk indsuppleres in absentia af Jonathan (Artsrådet) (M) 

 

4.4 LUPUS (O)  

Referat: 6 pladser ledige.  

 

4.4.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 9) 
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Referat: Mikkel (RIA) (M) indsuppleres til LUPUS 

 

4.5 IC (O) 

Referat: 2 pladser ledige. 

 

4.5.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 10) 

Referat: ingen indsuppleres. 

 

4.6 Fagrådsrunde (O)  

Referat: Jonathan (Artsrådet) (M): Artsrådet har to politiske kampe i gang omkring 

1) aktiv deltagelseskrav for studerende, og 2) tilmelding til eksamen, da fristen er 

meget kort. 

Psykrådet har holdt stormøde, og har bl.a. fokus på at få flere praktiske elementer 

på bacheloren. Samtidig er Psykrådet ved at arrangere kandidat-aktivitetsdag for 

studerende på 7. semester, og er desuden ved at arrangere en udvalgsmesse.  

Statsrådet har holdt generalforsamling, og har fået en fuld bestyrelse igen med en 

rekordstor mængde suppleanter (25 inkl. suppleanter). Forsøg på at genopbygge 

kantineudvalg. Statsrådet er desuden i samarbejde med instituttet ved at etablere en 

whistleblowerordning. 

Jus: Rundgang i bygningerne og konstateret flere ting, der skal fikses. F.eks. 

brandslukker, brandalarmer, etc.  

 

4.7 Andre (O)  

Referat: 

 

5. Evt. 

Referat: Plakatstorm natten mellem søndag og mandag. SR inviterer forbi til en 

øl/sodavand om aftenen. Der vil blive oprettet en begivenhed. 

21:50-21:55 

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