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Før 1. Ordinære Fællesrådsmøde
Kære Fællesråd.

Hermed indkalder Dirigentinstitution til det 1. Ordinære Fællesrådsmøde i dette rådsår torsdag d. 24.

februar 2022 kl. 17:15 i Preben Hornungstuen.

Mødets tema er "Opstart af Studenterrådet", første del af mødet kommer til at fokusere på hvad der

bliver Studenterrådet prioritering i det kommende rådsår, og se på sidste års regnskab. Gennem

anden del af mødet, vil vi komme nærmere ind på nogle af de politiske aktiviteter.

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.

Vær opmærksom på, at der løbende kan forekomme ændringer i dagsorden og rækkefølgen af bilag

på grund af indkomne bilag fra udsending til udsending. Den endelige dagsorden godkendes først på

selve mødet.

Tidsplanen for rådsåret 2022:

1. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 24. februar 2022, Mødelokale 2

2. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 7. april 2022, Preben Hornungstuen

3. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 19. maj 2022, Preben Hornungstuen

4. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag d. 22. september 2022, Preben Hornungstuen

5. Ordinære Fællesrådsmøde torsdag 27. oktober 2022, Preben Hornungstuen

Konstituerende Fællesrådsmøde torsdag d. 1. december 2022, Preben Hornungstuen

Som altid er I velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, forslag, indvendinger eller noget helt

fjerde på dirigent@sr.au.dk.

Skulle man opdage fejl eller mangler i denne udsending eller andre udsendinger, er man mere end

velkommen til at informere Dirigentinstitutionen så vi kan rette dette til næste udsendinge eller på

det relevante fællesrådsmøde.

Venlig hilsen

Dirigentinstitutionen:

Chefdirigent,

Erik H Poulsen

1. Dirigent

Stine Munkholm Jespersen
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Intro til fællesrådsmødet
Intro til fællesrådsmødet er et intiativ fra Dirigentinstitutionen som har til formål at guide jer gennem
udsendingen samt være et brugbart redskab til jeres formøder, ved at skabe et hurtigt overblik over
næste fællesrådsmøde.

Forsøg at prioriterer følgende bilag:
(Dermed ikke sagt, at de bilag som ikke er highlightet ikke er vigtige, vi fra Dirigentinstitutionen vil
gerne opfordre alle til at prioriterer alle bilag hvis muligt.)

- Bilag 6 - Politik Konference
- Bilag 9 - Valg af emne til Studenterpolitisk Forum

Bilag 6,
Aarhus skal være værter for næste Politik Konference i Danske Studerendes Fællesråd. Dette er en
god mulighed for at få indblik i hvad der foregår på landsplan, og da det denne gang er “hjemme” hos
os er det nemmere end nogensinde at deltage enten som del af den politiske delegation eller som
hjælper. Der vil være fuld forplejning under hele weekenden hvor konferencen ligger. mere
information vil følge af næste udsending.

Bilag 7,
Studenterpolitisk Forum er et møde mellem Studenterrådet, Konservative Studerende, Frit
Forum og rektoratet. Mødet varer cirka en time og ligger den 24. marts kl. 12-13. Dagsorden
for mødet er en opdatering fra rektoratet, hvorefter hver af organisationernes må holde et
oplæg med diskussion om et medbragt emne. Emnet skal sendes i god tid på forhånd og det
er traditionelt kun os, der sender et emne med. Til mødet kommer hver organisation med
maks 2 repræsentanter. Rektoratet vælger så en af de medtagende emner og arbejder
videre med dette.
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Foreløbig dagsorden
Foreløbig dagsorden til det 1. Ordinære Fællesrådsmøde d. 24.02.2022

Torsdag d. 24.02.22 kl. 17:15-21:00, Sted: mødelokale 2 | O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

1. Formalia
1.1  Navnerunde og konstatering af quorum (O)
1.2  Godkendelse af referat - Konstituerende fællesrådsmøde d. 18.02.2021 (O+D+B)
(Bilag 1)
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

17:15-17:25

2. Sager til behandling I
2.1 Indsupplering til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)
2.2 Indsupplering til forretningsudvalget (O+B) (Bilag 3)
2.3 Regnskab 2021 (O+B) (Bilag 4)

17:25-17:50

Pause med aftensmad 17:50-18:35

3.  Sager til behandling II
3.1 Corona politikbeslutning (O) (Bilag 5)
3.2 Politik konference (O) (Bilag 6)
3.3 Valg af emne til Studenterpolitisk Forum (D+B) (bilag 9)
3.4 Valg af repræsentant til Studenterpolitisk Forum (D+B) (bilag 9)
3.5 Arbejdsplan(O+D+B) (Bilag 7)

18:35-19:35

Pause 19.35-19.45

4. Meddelelser
4.1 Forretningsudvalget (O)
4.2 AUPUS (O)
4.2.1 Indsupplering til AUPUS (B) (Bilag 8)
4.3 LUPUS (O)
4.3.1 Indsupplering til LUPUS (B) (Bilag 10)
4.4 IC (O)
4.4.1 Indsupplering til IC (B) (Bilag 11)
4.5 Statutudvalget (O) (Bilag 12)
4.6 Fagrådsrunde (O)
4.7 Andre (O)

19:45-20:30

5. Evt. 20:30-20:55

6. Mødeevaluering (uden for referat) 20:55-21:00
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Bilag 1: Referat fra konstituerende møde
Referatet kommer med 3 udsending.

1. Konstituering

1.1 Optagelse af nye fagråd (O)

Referat: Der er ikke blevet optaget nye fagråd i det seneste år.

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2021 (O) (Bilag 1)

Referat: Ingen ændringer overhovedet i mandattal ift. sidste år.

1.3 Valg af stemmetællere (O+B)

Referat: Hanna-Louise Schou Nielsen og Laura Edelenbos vælges til stemmetællere.

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 2)

1.4.1 Valg af Chefdirigent (Bilag 19)

Referat: Erik Poulsen (opstillet) præsenterer sig selv: læser jura på 7. semester, og har været en del af

studenterpolitisk miljø siden han startede på universitetet. Har været dirigent i et halvt år, og håber

på at få lov til at være dirigent endnu et år, og på tilliden til at føre møderne det næste år.

Valg/Beslutning: Der er konstatereret tillid til Erik, som hermed vælges som chefdirigent.

1.4.2 Valg af Førstedirigent (Bilag 20)

Referat: Stine Munkholm Jespersen stiller op som førstedirigent. Stine præsenterer sig selv: Hverken

gammel eller en nisse, men har siddet i dirigentinstitutionen sidste år. Håber på fællesrådets tillid.

Valg/Beslutning: Jf. statutterne er Stine valgt pr. akklamation.

1.4.3 Valg af Andendirigent

Referat: Der er ikke kommet nogen skriftlige opstillinger. Ingen ønsker at opstille på mødet. Erik

orienterer om, hvad man laver i dirigentinstitutionen: i institutionen står man for fællesrådsmøderne.

Relativt lille arbejdsbyrde; forpligtelse til at være med til alle fællesrådsmøderne samt forudgående

møde i dirigentinstitutionen.

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Referat: Stine (Første dirigent), Erik (Chefdirigent), Marie (Jurarådet), Hanna Louise (Bestyrelsen),

Sofie (MoGens), Olivia (Medicinerrådet M), Laura, Julie (Medicinerrådet M), Peter (Næstformand),

Heidi (ABC M), Alexander (ABC M), Christian (ABC M), Marie (Odontologisk Forening M), Søren

(Oeconrådet M), Rune (Sigma M), Stine (BFU), Rasmine (BFU), Puk (Artsrådet M), Freja (Artsrådet M),

Katrine (Artsrådet M), Danielle (Artsrådet M), Jeanette (Artsrådet M), Jonathan (Artsrådet M),
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Malene (Artsrådet M), Mikkel (Jurarådet M), Mikkel (Ria M), Simon (Rådet for ingeniørstuderende

M), Erik (Sigma M), Mikkel (Sigma M), Anders (Statsrådet M), Anders (Statsrådet M).

Quorum: 24 fremmødte mandatbærere. Quorum konstateret.

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 3)

Referat: Ikke nogen ændringer siden sidst.

Beslutning:  Forretningsordenen vedtaget.

2.3 Godkendelse af referat fra Fællesrådsmødet d. 14.10.2021 (O+D+B) (Bilag 4)

Referat: Referatet er godkendt.

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Referat: Ingen ønsker at tilføje punkter til dagsordenen. Dagsordenen er vedtaget.

Pause med mad

3. Beretning og budget

3.1 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2021 (O) (Bilag 5)

Referat: Marie Vedel Dall præsenterer Studenterrådets årsberetning.

3.2 Studenterrådets Servicestrategi (O+D+B) (Bilag 6)

Referat: Thøger orienterer. To ændringer i servicestrategien. For det første, en tilføjelse af, at der

overskudsdeles med AUS. Det er en præcisering af praksis. For det andet, en tilføjelse af, at

udgifterne ved deltagelse i DSFI skal holdes til et minimum. Tidligere har det fremgået, at det skal

være gratis at deltage, men det har ikke været muligt i år, og er umiddelbart heller ikke muligt

fremover. Det skyldes flere årsager, f.eks. et krav om lovpligtig affaldssortering samt forhøjede krav

om sikkerhed.

Debat: Jonathan (Artsrådet) nævner, at der er en problematik forbundet med, at man tjener penge

på de studerende, som Studenterrådet repræsenterer og efterspørger, at man i stedet afsøger

muligheden for at få flere penge til DSFI indskrevet i rammeaftalen med Aarhus Universitet, og

spørger desuden ind til hvordan Kapsejladsen kan være gratis når DSFI ikke er.

Marie (Jurarådet) nævner, at der er flere grunde til, at det ikke kan lade sig gøre; man har forsøgt at

forhandle flere penge til DSFI i rammeaftalen med Aarhus Universitet i flere år, men uden resultater.

Desuden er der forhøjede krav (affaldssortering, sikkerhed, etc.). Ift. spørgsmålet om Kapsejladsen er

der andre krav end til DSFI, da DSFI er en indhegnet festival i modsætning til Kapsejladsen.

Asbjørn (Idræt) supplerer ved at nævne, at ting i dag koster flere penge end tidligere, og supplerer

Marie (Jurarådets) pointer om nødvendigheden af at tage entré for DSFI.
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Jeanette (Artsrådet) supplerer Jonathan (Artsrådets) pointe med, at entré til DSFI ikke inkluderer

men ekskluderer studerende.

Beslutning: 16 stemmer for, 7 stemmer blankt, 2 stemmer imod. Servicestrategien er vedtaget.

3.3 Gennemgang af budgettet for 2022 (O) (Bilag 7)

Referat: Thøger gennemgår budgettet for 2022.

3.4 Den Kritiske Revisions beretning (O)

Referat: Solidt budget, men opfordring til at få alt data i stedet for blot det reviderede budget for

2019 og 2020, da det kan være svært at danne sig et overblik uden tallene for det nyeste rådsår.

Positivt med plads til lønstigning til forretningsudvalg og bestyrelsesrepræsentanter, god prioritering.

Påpeger, at budgettet mangler i forgående diskussion (om DSFI). Den kritiske revision sætter

endvidere spørgsmålstegn til hvorvidt der er penge nok allokeret til PK. Dertil sættes kritisk

spørgsmålstegn til de fysiske udgaver af Delfinen, der skal udkomme i 2022; er der reelt muligt med

40.000 i annonceindtægter, eller er det et sats?

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B)

Referat: Ingen debat.

Beslutning: Alle stemmer for, beretningen vedtaget.

3.6 Godkendelse af budget for 2022 (O+D+B)

Referat: Marie (Jurarådet) knytter kommentar til kritisk revisions beretning: der er ikke længere

alarmsystem på Studenterrådets gang.

Jonathan (Artsrådet) efterspørger hvem der har ret til kampagnemidler allokeret i budgettet. Marie

(Jurarådet) fortæller, at det er Aktivistisk Koordinator.

Beslutning: Budgettet er vedtaget.

4. Retningslinjer for rådsåret 2022

4.1 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 8)

Referat: Alle stemmer for kommissorierne. Kommissorierne er vedtaget.
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4.2 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 9)

Referat: Kritisk revision holder øje med budgettet; ingen ændringer i retningslinjerne.

Beslutning: Retningslinjerne for Den Kritiske Revision er vedtaget.

Pause

5. Valg

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 10)

Referat: Den afgående forperson for forretningsudvalget, Marie (Jurarådet), orienterer om hvordan

det er at være i forretningsudvalget samt om rammerne herfor.

5.1.1 Valg af Studenterrådets Forperson (Bilag 21)

Referat: Der er kommet én skriftlig opstilling som forperson. Erik Poulsen (chefdirigent) orienterer

om, at det er muligt at opstille på mødet; det er der dog ingen, der ønsker.

• Peter Stounbjerg (Statsrådet) har stillet skriftligt op som forperson.

Beslutning: Der er konstateret tillid til Peter Stounbjerg, som hermed vælges som ny forperson.

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstforperson (Bilag 22)

Referat: Der er kommet én skriftlig opstilling som næstforperson. Erik Poulsen (chefdirigent)

orienterer om, at det er muligt at opstille på mødet; det er der dog ingen, der ønsker.

• Sofie Agerbæk (MoGens) har stillet skriftligt op som næstforperson.

Beslutning: Der er konstateret tillid til Sofie Agerbæk, som hermed vælges som ny næstforperson.

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 23-25)

Referat: Der er kommet tre skriftlige opstillinger som menige medlemmer af Studenterrådets

Forretningsudvalg. Erik Poulsen (chefdirigent) orienterer om, at det er muligt at opstille på mødet;

det er der dog ingen, der ønsker. De tre skriftlige opstillinger er følgende:

• Anders Mengers (Statsrådet).

• Ditte (Ria).

• Jeanette (Artsrådet).
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Beslutning: Der er konstateret tillid til alle tre kandidater, så Anders Mengers (Statsrådet), Ditte (Ria)

og Jeanette (Artsrådet) vælges hermed til valgkommisionen.

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 11)

Referat: Alexander (ABC) orienterer om, hvad valgkomissionen laver.

Beslutning: Jes (Sigma), Erik (Sigma), Mikkel (Jurarådet), Jonathan (Artsrådet) vælges pr. akklamation.

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 12)

Referat: Puk orienterer om, hvad kritisk revision laver.

Beslutning: Erik (Sigma) og Puk (Artsrådet) er valgt kritisk revision.

5.5 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 13)

Referat: Jes orienterer om Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg.

Beslutning: Jonathan (Artsrådet), Asbjørn (Idræt), Puk (Artsrådet) vælges pr. akklamation.

5.6 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 14)

Referat: Erik (chefdirigent) orienterer om, at de politiske udvalg nulstilles pga. nyt rådsår. Derfor er

det muligt at opstille.

AUPUS: Anders (Statsrådet) orienterer om, hvad AUPUS laver.

LUPUS: Jes (Sigma) orienterer om, hvad LUPUS laver.

IC: Laura (Statsrådet) orienterer om, hvad IC laver.

Beslutning: Erik (chefdirigent) orienterer om, at de opstillede skal skrive sig op på en liste efter mødet

for at blive optaget i de forskellige udvalg.

5.7 Valg til Circle U Student Union (O+B) (Bilag 15)

Referat: Sofie (MoGens) og Puk (Artsrådet) orienterer om, hvad Circle U Student Union laver.

Beslutning: Puk (Artsrådet) er valgt pr. akklamation.
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Pause

6. Sager til behandling

6.1 Evaluering af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (O) (Bilag 16)

Referat: Projektleder Mathias Folke er desværre syg, så i stedet beretter Marie (Jurarådet). Marie

orienterer om evalueringen af DSFI (bilag 16).

Kortfattet opsummering:

• Svære omstændigheder, nødvendighed at træffe beslutning om f.eks. entré.

• Problematik med salg af falske billetter; politianmeldt, men ikke hørt mere.

• Mange uforudsete udgifter, men trods alt overskud på omtrent 200.000 DKK.

• Rigtig meget fokus på overlevering, drejebøger, årshjul, osv.

• 12.000 billetter til salg, da sikkerhedsfirmaet ikke havde erfaring med større events, og derfor

ikke mente, der var sikkert med flere.

• To vrede klager over larm og afspærring af parkeringspladser, samt over lang kø. Ellers ingen

klager.

• Rekordstort alkoholsalg.

Debat: Puk (Artsrådet) efterspørger gode ting, som er gået godt. Marie (Jurarådet) nævner, at der i år

var fokus på at få projektgruppen rystet godt sammen; det er gået rigtig godt, og gruppen er blevet

så godt forankret, at de stadig mødes over en øl.

Anders (Statsrådet) nævner, at det, trods alt, gik virkelig godt, og at der har været meget positiv

feedback generelt. Marie (Jurarådet) nævner fokus på synlighed af Studenterrådet; investering i

hegnsbanner etc. med Studenterrådets logo samt bannere på storskærme, osv. Mikkel (Jurarådet)

enig i, at der skal være fokus på Studenterrådets synlighed til DSFI. Der nævnes desuden, at der var

lidt et "mishmash" ifm. musikken; særligt mht. tidsplanen, og herunder efterspørges indblik i de

beslutninger, der går forud for booking af musikere. Marie (Jurarådet) nævner, at det tidligere har

været projektlederens fulde ansvar, men at det netop er taget med i evalueringerne, at

forretningsudvalget skal være mere inde over musikken, så der ikke, f.eks., er én særlig musiksmag,

der skinner igennem.

Asbjørn (Idræt) nævner ift. kø, at man skal overveje hvordan man kan få ledt de studerende ud til

hele området hurtigst muligt; to barer var fulde og med kø, mens to andre barer næsten var tomme -

hvordan skaber man et bedre flow?
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Erik (Sigma) nævner en irritation hos nogle over, at området lukkes, og dermed f.eks. fredagsbarer

lukkes. Asbjørn (Idræt) nævner, at det som udgangspunkt er sikkerhedsfirmaets opfordring. Jes

(Sigma) supplerer Erik (Sigma) med, at der også er nogle, der er trætte af, at undervisning aflyses ifm.

DSFI. Desuden opfordrer Jes til, at der er flere, der giver en hånd med. Til det supplerer Marie

(Jurarådet) Jes (Sigma) med at nævne, at der er forskellige modeller i tankerne; herunder en

mulighed for, at man kan få en halv frivilligvagt, hvis man deltager

6.2 Evaluering af Universitetsvalget 2021 (O+D)

Referat: Laura (Statsrådet) og Sofie (MoGens) evaluerer om universitetsvalget 2021. Stemmeandelen

til bestyrelsen var 78%. Laura (Statsrådet) nævner, at der har været flere bortfaldne valg, og at det er

fokuspunkt at nå ud til studerende fremover, men at det selvfølgelig kræver nogle ressourcer. Sofie

(MoGens) giver ordet til fællesrådet for at høre oplevelserne.

Debat: Olivia (Medicinerrådet) nævner enormt mange plakater i overskud, og påpeger, at det kunne

være en overvejelse til næste år at skære ned på plakattryk. Laura (Statsrådet) fortæller, at der faktisk

er bestilt færre plakater end tidligere år, og fortæller endvidere, at det ikke nødvendigvis er billigere

at printe færre plakater. Puk (Artsrådet) nævner, at Arts kom lidt sent ind i kampen; erfaring om

valgboden er, at den er sindssygt populær, og nævner en forholdsvist hård konkurrence med Frit

Forum og KS. Puk nævner, at der i Artsrådet er talt om, at Artsrådets valgbod ofte ses som

Studenterrådets valgbod. Desuden snak i Artsrådet om konceptet "valg365"; opfordring til at

kommunikere studenterpolitik til studerende i hverdagssituationer. Under valget kan valgboderne for

mange komme til at handle primært om gratis kaffe, og derfor væsentligt at skabe

hverdagsopmærksomhed på studenterpolitik og studenterrepræsentation året rundt.

Mikkel (Jurarådet) nævner, at der ligger en opgave i at komme ud til fagrådene for at gøre det tydeligt

hvor vigtigt det er, at der sidder studerende i de forskellige organer.

Stine (Sjus) nævner, at Sjus for første gang har haft en valgbod, og brugt valgboden både ifm. valg,

men også til at gøre opmærksomme på sig selv.

Erik (Sigma) nævner to ting: for det første, at KS og Frit Forum stort set ikke eksisterer på Nat-Tech.

Jes (Sigma) nævner, at resultater er særligt vigtige hos dem og efterspørger derfor konkrete

resultater for at højne motivationen for at engagere sig i studenterpolitik.

Sebastian (Statsrådet) nævner, at Statsrådet under plakatstorm oplevede dårlig valgskik fra Frit

Forum og efterspørger generelle spilleregler. Rune (Sigma) støtter Puks (Artsrådet) præmis om
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vigtigheden af yderligere eksponering af studenterpolitik for studerende. Anders (Statsrådet)

supplerer Sebastian (Statsrådet) og nævner, at der endnu ikke er underskrevet et dokument om god

valgskik. Særligt problematik med et specifikt KS-medlem, der har omtalt Studenterrådets

studenterpolitikere som marxister. Anders opfordrer til et valgskiksdokument.

Jonathan (Artsrådet) nævner, at det er vigtigt at have alting klart optil valget, herunder flyers, der

desværre først var klart for sent. Desuden kritik af det grafiske element ifm. plakaterne: der stod ikke

det på plakaterne, som der står i valgkampsgrundlaget, f.eks. mere fysisk undervisning, som ifølge

Jonathan aldrig er nævnt. Ergo: mere styr på grafiker.

6.3 Indstilling til statutændring (1.behandling) (O+D+B) (Bilag 17)

Referat: Alexander (ABC) orienterer om indstilling til statutændring ifm. sammensætningen af

valgkommisionen; paragraf 36.

Debat: Erik (Sigma) støtter forslaget om yderligere diversitet pba. en oplevelse med, at der i

valgkommissionen havde siddet fire medlemmer fra BSS, og kun ét medlem udenfor BSS.

Mikkel (Jurarådet) vil gerne tale for, at der kommer til at sidde et bestyrelsesmedlem i

valgkommisionen.

Beslutning: 1. behandling er vedtaget.

6.4 Nedsættelse af Statutudvalg (O+D+B) (Bilag 18)

Referat: Alexander (ABC) orienterer om den afgående dirigentinstitutions ønske om at nedsætte et

Statutudvalg for at gennemgå Studenterrådets statutter.

Debat: Mikkel (Jurarådet) efterspørger arbejdsbyrden. Erik (chefdirigent) nævner, at det er i løbet af

januar, og at der kan forekomme en relativt stor arbejdsbyrde.

Beslutning: Det besluttes, at Statutudvalget nedsættes. Dertil vælges Puk (Artsrådet), Erik (Sigma) og

Jes (Sigma). Dirigentinstitutionen stiller desuden med et medlem, som bliver Erik (chefdirigent).

Forretningsudvalget stiller med et medlem senere.

7. Meddelelser fra Forretningsudvalget (O)

7.1 Udflytning på AU
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Referat: Peter (Statsrådet, næstforperson i forretningsudvalget) Høring i morgen ifm. udflytning af

uddannelser på AU; enkelte lukninger, samt nogle udflytninger. Det kæmpes stadig fra

Studenterrådets side på at få uddannelserne tilbage, men samtidig ses AU's løsningsmodel som et

acceptabelt forslag på en kritisk regeringsbeslutning. Marie (Jurarådet, forperson i

forretningsudvalget) nævner, at der er fokus på husmøder med de andre aktører fra studenterhuset;

det går rigtig godt. Desuden stor udskiftning i sekretariatet; pt. søges en grafiker, og i morgen opslås

en ny projektkoordinatorstilling. Desuden ny kommunikationschef; Jens Philip er stoppet, mens to

gamle kommunikationschefer er midlertidigt genansat (Kirstine Boas og Andreas Friis) for at

stabilisere kommunikationsposten frem til februar. Ansøgning til appen er afsendt. Fokus på

overlevering til det nye forretningsudvalg. Marie beder alle om at sætte kryds i kalenderen d. 11.

februar til Studenterrådets 90-års fødselsdag.

8. Evt.

Referat:

• Mikkel (Ria) nævner ift. omtalen af Studenterrådet (af KS) som marxister, at der er en stor forskel

på at være uafhængig af partipolitiske interesser, og på at være politisk neutrale. Asbjørn (Idræt)

afklarer ved at nævne, at Studenterrådet er "anideologiske", og det er et vigtigt fokus.

• Stine (Sjus) nævner ifm. udflytning, at Sjus holder stormøde, da agrobiologi er hårdt ramt med

udflytning til Foulum.

• Alexander nævner om kampagnen "valg365", at det er en ældre KAMPUS-kampagne, som

potentielt kan fremgraves til genbrug.

• Erik (chefdirigent) nævner som servicemeddelelse, at man gerne må tage med til sit bagland, at vi

gerne vil have udvalgene fyldt op.
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Bilag 2: Indsuppleringen til Dirigentinstitutionen
Arbejdet i Dirigentinstitutionen

Dirigentinstitutionens opgaver er beskrevet i stattuten, særligt kapitel 7, men kan opsummeres til:

● Planlægning og afholdelse af fællesrådsmøder
● Fortolkning af Studenterrådets Statut
● Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet

Fællesrådsmøder
Den primære arbejdsopgave for Dirigentinstitutionen er Fællesrådsmøderne. Dirigentinstitutionen er
ansvarlig for at indkalde Fællesrådet, sammensatte dagsordenen og indsamle de relevante bilag. I
praksis er det i høj grad Forretningsudvalget, de politiske udvalg og fagrådene som leverer det
egentligt indhold til punkterne og skriver bilag, men dirigenter står for at indhente det hele og sætte
det sammen i udsendingerne til fællesrådet, samt at sikre at de faste punkter tages op på de rette
tidspunkter. Derudover er det også dirigenter som står for at lede selve afholdelsen af
Fællesrådsmøderne.

Fortolkning af Studenterrådets Statut
Hvis der opstår tvivl omkring hvordan Studenterrådets Statut (dvs.Studenterrådets vedtægt) skal
forstås, enten generelt eller i forhold til en specifik situation, er det op til Dirigentinstitutionen at
afklare dette.

Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådet
Det er Dirigentinstitutionen opgave at kontrollere, at alt i Studenterrådet går rigtigt til, og at vi
overholder vores Statutter og vores principper om demokrati og studenterrepræsentation. Det
indebærer fx at Dirigentinstitutionen kontrollerer forretningsorderne fra de politiske udvalg og
fagrådenes vedtægter, og sikre at diverse møder er korrekt indkaldt, således at alle har haft mulighed
for at deltage. Dirigentinstitutionen, agere derfor som de demokratiets vogtere i Studenterrådet.

Dig som dirigent
Arbejdsbyrden er i det daglige ikke særlig stor, men giver dig en unik mulighed for at sætte et præg på
Studenterrådet, og være en vigtig understøttelse af Forretningsudvalgets og fagrådenes arbejde.
Dirigentinstitutionen er både oplagt for dig, der er lidt nyere i Studenterrådet, men gerne vil ind i den
indre kerne af Studenterrådets arbejde, og som måske har friske nye idéer til hvordan
Fællesrådsmøderne kan tilrettelægges - og samtidig også oplagt for den mere garvede aktive i
Studenterrådet, som vil bruge sin erfaring til at hjælpe med at alt går rigtigt for sig.

Har du nogen spørgsmål til posterne eller arbejdet i Dirigentinstitutionen er du velkommen til at
kontakte de nuværende dirigenter:
Erik H Poulsen, Chefdirigent
erik@sr.au.dk

Stine Munkholm Jespersen, 1. Dirigent
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Bilag 3: Indsupplering 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.

Lige nu er vi kun 4 medlemmer af forretningsudvalget og har derfor 3 frie menige pladser. Der er
ingen krav til anciennitet, uddannelse eller forudgående kendskab/evner, det eneste vi stiller krav om
er lyst og gåpåmod. Det er også muligt at sidde i forretningsudvalget kortere end et helt rådsår, hvis
man f. eks skal noget andet efter sommerferien.

Medlemmerne af forretningsudvalget fordeler arbejdsopgaver for rådsåret internt kort tid efter
konstituering, derfor har vi nu en række ubesatte opgaver, som kunne tilfalde nye indvalgte i
forretningsudvalget. Nederst er listen over disse opgaver, som er inddelt efter størrelse, så man
specifikt kan se hvilke arbejdsopgaver en plads i forretningsudvalget kunne føre med sig. Opgaverne
kan sammensættes frit efter interesse, og en endelig plan udarbejdes i samarbejde med det nye
forretningsudvalg.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er otte timer, men disse timer fordeler sig meget afhængigt af
ens arbejdsopgaver i løbet af semesteret. Derfor svinger arbejdsmængden meget, men vi hjælper
selvfølgelig hinanden i særligt travle perioder. Vi holder 1 forretningsudvalgsmøde ugentligt, og
bruger desuden meget tid på Studenterrådets gang, hvorfor vi også har et hyggeligt socialt miljø.
Arbejdet i forretningsudvalget er desuden vederlagslønnet.

Har man spørgsmål eller er interesseret, kan man henvende sig til Studenterrådets formandskab Peter
Stounbjerg (peter@sr.au.dk ) og Sofie Agerbæk (sofie@sr.au.dk).

Rød: Større opgave, Gul: mellem opgave, grøn: mindre opgave

Opgave Tidspunkt Beskrivelse

Studiemesse frivillig ansvarlig Forår + start efterår
Særligt ugerne omkring
studiemessen (34,35)

Finde frivillige til opstilling,
nedtagning og SRs bod ifm.
studiemessen.

Danmarks største fredagsbar og
idrætsdag

Forår + start efterår
Særligt ugerne omkring
DSFI (34,35,36)

Være bindeled mellem SR og DSFI
projektgruppen, og hjælpe dem i
deres arbejde..

Valgansvarlig Efterår
Slut september-midt
november

Koordinere og arrangere SRs
valgkamp til universitetsvalget.

IC sekretær Hele året
Møder hver 2. uge

Tage referat og understøtte arbejdet
af de frivillige i IC.

PK minion Marts Hjælpe med planlægning og
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afholdelse af PK i slut marts.

App Hele året Ansvarlig for udrulning af app (i
samarbejde med den ansatte) til
foreninger på AU.

Circle U. Hele året
~3-4 møder i måneden

Sidde i AU styrede arbejdsgrupper
og i studenterorganisationen under
Circle U.

Fællesskabsarrangement Efterår (ikke fast) Arrangér/afhold et event for alle
studerende i Aarhus

Planlægning af SN/AR seminar Efterår
November-januar

Planlægge SN/AR seminar i januar
2023.

Studiemesse vandrehal Forår + start efterår
Særligt ugerne omkring
studiemessen (34, 35)

Finde frivillige foreninger, der vil
have bod i vandrehallen under
studiemessen.

Socialt udvalg Hele året Stå for koordinering af socialt
udvalg, som arrangere sociale
arrangementer for
fællesrådet/fagrådene.

Aktivitetspulje Hele året Understøtte aktivitetspuljen ved at
læse ansøgninger og tage stilling
når der er uenighed.

AU sports bestyrelse Hele året Tage studenterrådets mandat i AU
sports bestyrelse

Internationalt udvalg under
DSF

Hele året Tage med til møder i internationalt
udvalg under DSF.

Aktivistisk koordinator Hele året Uddele kampagnemidler til
ansøgere.

Baglokale ansvarlig Hele året Sørge for bestand i baglokalet.
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Bilag 4: Regnskab for rådsåret 2021
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Bilag 5 Corona politikbeslutning
(For english see below)
Politikbeslutning omkring Covid-19 I Studenterrådet ved Aarhus Universitet skal vi:
- Fortsat sikre studenterinddragelse
- Fungere som bindeled mellem de studerende og ledelsen samt andre relevante samarbejdspartnere
- Sikre at de bedste beslutninger træffes lokalt på hhv. Akademisk Råds- og Studienævnsniveau
- Være med til at oplyse studerende om mulige tiltag der påvirker deres hverdag, samt oplyse omkring
hjælp til håndtering af relevante problematikker og bekymringer
- Kæmpe for at sikre de studerendes økonomi, således de ikke oplever dårligere vilkår
- Sikre det høje faglige niveau og udbytte, når undervisningsformen er digital såvel som fysisk og
blended
- Kæmpe for at problematikker påført af COVID-19 vægtes højt i dispensationsansøgninger
- Sikre udbuddet af fag på Aarhus Universitet, hvor fysisk tilstedeværelse er nødvendigt
- Sikre at undervisere/forskere har relevant viden og redskaber til den nye digitale undervisningsform
- Guide og oplyse omkring muligheder og hjælp ift. håndtering af speciale aflevering
- Sikre at studerende ikke udsættes for unødig digital overvågning i deres digitale privatliv
- Arbejde for at understøtte muligheder for særlige udsatte studerende og deres særlige behov
- Arbejde for at forbedre trivsel, herunder ensomhed
- Fortsætte dialogen med ledelsen omkring tilbagerulning af visse tiltag fra fremdriftsreformen
- Arbejde med problematikker for internationale studerende, som ikke kan gennemføre deres semester
i Aarhus
- Sikre at studerende som har fået afbrudt deres udvekslingsophold eller praktik får tilstrækkelig hjælp
og en fair vurdering af deres ECTS-point
- Kæmpe for konkrete løsningsforslag for studerende som har planlagt udveksling/praktik i fremtiden
- Sikre at studiestarten prioriteres af AU’s ledelse og at studerende inddrages i planlægningsprocessen
- Arbejde for studenterinddragelse når COVID-19 håndteringen skal evalueres på AU
- Sikre de studerendes adgang til AUs udbud af summerschool fag
- Sikre at studerende får information om eksamensform i god tid
- Kæmpe for at AU sikrer, at der er også er et sundt og velfungerende foreningsliv efter corona.
- Arbejde for at AU laver skarpe evalueringer af tiltag til at forbedre eller opretholde studielivet og det
faglige under corona

Nærværende politikbeslutning udløber 1. september 2022, medmindre den forlænges.
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At the Students’ Council at Aarhus University, we must:
● Continue to secure student involvement
● Serve as a link between the students and the management as well as other relevant partners
● Ensure that the best decisions are made locally at Academic Councils and Board of studies
● Inform students about possible actions that affect their daily life, as well as provide information on
how to deal with relevant issues and concerns
● Fight to secure the students’ finances, so that they do not experience worse conditions
● Ensure the high academic level, when lectures and classes are converted to digital forms or blended
forms
● Fight for, that issues caused by COVID-19 is highly weighted in exemption applications
● Secure the offering of subjects at Aarhus University where physical presence is necessary and
required
● Ensure that educators / researchers have relevant knowledge and tools for the new digital teaching
form
● Guide and information about options regarding submission of thesis
● Ensure that students are not subjected to unnecessary digital monitoring in their digital privacy
● Work to support opportunities for vulnerable students and their special needs
● Work to improve students wellbeing and loneliness
● Continue the dialogue with the management on the rollback of certain measures of the study
progress reform
● Work with issues relating to problems for international students who cannot complete their semester
in Aarhus
● Ensure that students who got their exchange stay or internship interrupted, gets adequate help and
fair transfer of their ECTS points
● Fight for concrete solutions for students who have planned exchange / internships in the future
● Ensure that the start of studies is prioritized by AU's management and that students are involved in
the planning process
● Work for student involvement when evaluating the COVID-19 handling at AU
● Ensure students access to the courses offered at AU's summer university
● Ensure that students receive information about the form of the exam in good time
● Fight to make AU ensure that there is also a healthy and well-functioning association life after
corona.
● Work to ensure that AU makes good and precise evaluations of the measures used to improve or
maintain student life and the academic life under corona.

This policy decision expires September 1, 2022, unless extended.
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Bilag 6 Politik konference
Kære alle

Så er det igen blevet tid til Danske Studerendes Fællesråds (DSF) politikkonference (PK).

Den afholdes den 25.-27. marts her i Århus (med fest og fri forplejning ;) )

Men først, hvad er DSF, og hvad er PK. DSF er paraplyorganisationen for de forskellige

Studenterråd, der er i Danmark og varetager studerendes interesser overfor blandt andet

ministeren og på det landspolitiske. Vi er som Studenterrådet ved Aarhus Universitet en

medlemsorganisation under DSF og deltager aktivt både i bestyrelsen og i forskellige

udvalg.

Til PK skal der ud over at hygge maks debatteres og vedtages politikpapir vedrørende

kvalitet i uddannelse.

Studenterrådet ved Aarhus Universitet er den næststørste organisation i DSF, og derfor vil vi

gerne vise os stærk, og have så stor og stærk en delegation som muligt. Derfor håber vi

meget, at nogle af jer ude i fagrådene har lyst til at deltage!

PK en fantastisk mulighed for at diskutere uddannelsespolitik på nationalt plan med nogle af

de klogeste og mest engagerede hoveder indenfor området – uden at man er tvunget til at

skulle holde ildtale på hver indvending. Denne PK bliver selvfølgelig fysisk, så der er lovet

massere af hygge, en fantastisk fest om lørdag, og rig mulighed for at sludre med andre over

en sodavand eller øl.

Hvis man selv er international studerende, eller man kender en international studerende,

som er interesseret i området, så kan de også deltage. Der vil være live oversættelse til de

store debatter, og vi vil i år gøre en indsats for at få inkluderet de internationale studerende i

egen gruppe.

Derfor er der da kun gode årsager til at tilmelde sig vores politiske delegation, hvilket foregår

ved, at man sender mig en mail på jes@sr.au.dk med følgende oplysninger:

-          Fulde navn

-          Mail
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-          Køn

-          Allergener eller andre særlige forhold

-          Om du kan deltage alle dage

-          At du giver samtykke til at vi i SR og DSF selv må opbevare din data til

afholdelse af PK (GDPR).

Derudover er det også, da vi i år selv holder PK muligt at deltage ved at være frivillig til PK.

Som frivillig står man for at politikkonferencen bliver en succes og hjælper til med alt det

fede praktiske, samt hjælper til med at planlægge PK. Derudover har man som frivillig rig

mulighed for at hygge sig med hinanden, når de andre er til politiske debatter. Ved tilmelding

som frivillig skriv en mail til peter@sr.au.dk. Man må gerne angive om man som frivillig kun

kan hjælpe til inden eller også under PK.

Der vil blive udsendt en doodle til de tilmeldte til delegation efter fællesrådsmødet, for at

afholde et møde med flest mulige, i starten af den næste uge, med håbet om at afholde det

første delegationsmøde snarest muligt. Dette møde vil i høj grad være et introduktionsmøde,

hvor vi lige får afstemt forventninger og får læst papiret igennem. Det andet møde kommer til

at ligge senere. Det meldes ud på et senere tidspunkt. Man kan selvfølgelig godt være en

del af delegationen, selvom man ikke kan komme til alle møderne, men vi håber selvfølgelig,

at de tilmeldte til delegationen kan deltage i så mange som muligt af vores formøder, hvoraf

der nok kommer til at være 3-4 før selve PK.

Ligeledes vil der blive indkaldt til et møde til frivilliggruppen på et tidspunkt efter gruppen er

samlet.

Tilmelding til delegation senest den 11. marts kl. 12, men gerne hurtigst muligt. Tilmelding

som frivillig så hurtigt som muligt.

Vi håber på at se så mange af jer som muligt!

Og husk det er billigere at deltage end at blive væk!!!

Mvh

Peter Stounbjerg og Jes Enok Steinmüller
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ARBEJDSPLAN 2022

Vi har igen i år forsøgt at skrive en arbejdsplan for det kommende rådsår. Denne arbejdsplan

viser, hvad vi i Studenterrådet vil forsøge at sætte fokus på i det kommende år. Vi kan dog

ikke fuldt ud selv styre, hvad der bliver vigtigt at sætte fokus på i det kommende år og

arbejdsplanen kan derfor heller ikke blive en præcis afspejling af det arbejde, der kommer til

at ske i det kommende år. Dette har vi i den grad lært igennem de sidste to år.

Internt (organisatorisk):

Fagrådsunderstøttelse / kontakt til fagrådene
Studenterrådet vil i det kommende rådsår have stort fokus på fagrådsunderstøttelsen og

kontakten til fagråd. Kernen i Studenterrådet er fagrådene og de fagrådsaktive. Derfor er det

også i år en mærkesag at få inkluderet fagråd og fagrådsaktive mest muligt i vores alles
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arbejde i Studenterrådet. Særligt forretningsudvalget vil i år forsøge at skabe en endnu

tættere kontakt med fagrådene. Dialogen mellem fagrådene og forretningsudvalget vil blive

forbedret ved at forretningsudvalget vil prioritere at tage ud til fagrådsmøderne, således at

kontakten lettest for fagrådende til forretningsudvalget. Ligeledes vil vi i år gerne videreføre

kaffemøderne mellem formandskabet/forretningsudvalget og fagrådenes formandskaber

(eller udvalgte repræsentanter) på Studenterrådsgangen. Disse skal I år ske for alle fagråd.

Ejerskabet over Studenterrådsgangen og særligt Styrelsen skal i højere grad blive

fagrådenes. Dette vil ske gennem en åben-dør politik, som går ud på, at Styrelsen er låst op

for fagråder i Studenterrådets generelle åbningspolitik på nær, når der afholdes møder på

Styrelsen. Ambitionen med dette er at give os alle ejerskab over Studenterrådets gangen og

Styrelsen. Ligeledes skal det gerne gøre afstanden mellem forretningsudvalget og fagrådene

mindre. Det er i den situation vigtigt at lokalerne er indbydende og tilgængelige og at

forretningsudvalget i samme grad er det. Vi håber også, at dette kan styrke det sociale i

Studenterrådet. Slutteligt vil Studenterrådet fortsat kæmpe en brag kamp for fagrådenes

forhold. Det er vigtigt for Studenterrådet at alle fagråd sikres AU-mailadresser, hvis ønskes

samt ordentlige lokaleforhold.

Derfor vil Studenterrådet:

● Indføre en “Åben-dør politik” på Styrelsen

● Give fællesrådet ejerskab over Studenterrådsgangen

● Gøre lokalerne indbydende og tilgængelige

● Invitér fagrådene (eller formandskaber) op på Studenterrådet til kaffe

● Prioritere besøg på fagrådsmøderne i en kontinuerlig kontakt mellem fagråd og

forretningsudvalg

● Kæmpe for at forbedre fagrådenes forhold

Kendskabet til Studenterrådet skal øges
Vi skal i det kommende år arbejde for at kendskabet til Studenterrådet, samt særligt omkring

Studenterrådets virke og interne organisering øges. Dette gælder både ved at fastholde det

brede kendskab til Studenterrådet, som skabes gennem vores events såsom DSFI,

Studiemessen og lignende. Vi skal dog blive bedre til at udnytte dette kendskab til vores

politiske arbejde Ligeledes skal vi få skabt et materiale, som gør det lettere at fortælle om

arbejdet i forskellige organer internt i Studenterrådet til hinanden og udadtil. Det er ligeledes

vigtigt, at man kan følge med i, hvad der løbende laves. Dette må dog gerne ske på nye og
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kreative måder. Slutteligt skal vi fortsat prioritere at komme ud til en række

studiestartsoplæg:

Derfor vil vi:

● Lave et materiale (video/organisationsdiagrammer) til SoMe/generelle kanaler om arbejdet

intern i Studenterrådet (udvalg/bestyrelse/FU)

● Løbende opdaterere på det arbejde vi laver i FU/udvalg

● Bedre udnytte nuværende events til at skabe overordnet kendskab til organisationen

● Fortsat prioritere studiestartsoplæg

Frivillighed i centrum
Alt hvad Studenterrådet er og gør som organisation drives af frivillige kræfter. Studerende,

som giver en masse af deres dyrebare fritid på at arrangere, koordinere og afholde under

Studenterrådets paraply af events, organer og arbejdsgrupper. Arbejdet de frivillige lægger

gavner den brede studenter population og sikrer Studenterrådets fremtidige virke, men det

skal også være givende for den enkelte frivillige. Det er vigtigt at vi som organisation

anerkender og værdsætter de frivillige, og at vi arbejder på at skabe det bedst mulige miljø

både socialt og arbejdsmæssigt. Arbejdsmængden skal også kunne forenes med et liv som

studerende, hvor der tages hensyn til travle perioder og lign.. På den måde skal vi værne om

de frivillige og deres tid.

Studenterrådet skal også prioritere at rekruttere nye frivillige, så organisationen bliver

bredere forankret, med flere hænder til at løfte. Alle vores frivillige er tidsbegrænsede, derfor

skal vi kontinuerligt hverve nye kræfter, så vi står stærkt og bæredygtigt. Rekrutteringen skal

ske både internt, men også bredere, så vi åbner organisationen op og øger

tilgængeligheden for flere studerende. Vi skal arbejde for at gøre vores opgaver mere

konkrete for nye frivillige, så der er klare forventninger, og gøre flere opgaver tilgængelige for

en større pulje af frivillige. På den måde kan flere studerende også få kendskab til

organisationen og udbrede dette kendskab til deres omgangskreds. Vi skal udnytte vores

store events, hvor vi i høj grad har kontakt til de studerende, til at udbrede viden om

muligheden for at deltage i Studenterrådets arbejde, så det bliver lettere tilgængeligt. Vores

platforme og kanaler skal også indeholde information om det at være frivillig og hvordan man

slutter sig til. På denne måde håber vi især også at kunne vækste i vores interne udvalg, så

en bredere studenterflok kan skabe de meninger, som skal repræsentere alle de
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studerendes. Det går hånd i hånd med en synliggørelse af vores arbejdsgange og

processer, så vi kan involvere flere og repræsentere bredere.

I forlængelse af dette er det også vigtigt at Studenterrådet skaber gode fysiske og psykiske

rammer for de frivillige. Vi skal skabe et rum for gode konstruktive debatter, hvor der er

gensidig respekt uafhængigt af eventuelle modstridende meninger. Der skal tages hensyn

og være plads til alle, så alle føler sig velkomne og som en del af organisationen.

Derfor arbejder Studenterrådet for:

- At skabe et godt og imødekommende miljø for alle frivillige - både socialt og

arbejdsmæssigt.

- At anerkende de frivillige og den tid de bruger hos os.

- At rekrutterer flere studerende til organisationen, så vi er bredere og mere bæredygtigt

forankret.

- At gøre arbejdsbyrden for de frivillige mere overkommelig og konkret.

Universitetsvalget 2022
Universitetsvalget er en vigtig demokratisk institution på Aarhus Universitet. I Studenterrådet

synes vi, at det er vigtigt at have et stærkt netværk mellem de valgte

studenterrepræsentanter i de forskellige råd og nævn. Gennem Studenterrådets stående

udvalg kan man drage inspiration og sparre med medlemmer i råd og nævn fra resten af

universitetet.

Desværre er kendskabet til universitetsvalget og de tre valgbare organer ikke særlig stor

blandt studerende. Derfor vil Studenterrådet i det kommende rådsår arbejde for at undgå

frafaldne valg. Studenterrådet ønsker at understøtte fagrådene i at opstille kandidater til

Studienævnene og de Akademiske Råd for på den måde at sikre en bred repræsentation af

studerende på tværs af hele universitetet. Dette kræver blandt andet, at kendskabet og

viden om universitetsvalget udbredes til endnu flere studerende. Studenterrådet vil i den

forbindelse kæmpe for, at Aarhus Universitet i højere grad tager ansvar for deltagelsen til

Universitetsvalget 2022. Vi ønsker derfor, at Aarhus Universitet hjælper med at udvide

kendskabet til de valgbare organer og understrege vigtigheden af valgdeltagelse.

Det kommende valg til november er i år af ekstra stor betydning. De to pladser i Bestyrelsen,

som er forbeholdt studerende, er begge på valg. I Studenterrådet vil vi kæmpe for, at vi får

begge bestyrelsesposter. Dette indebærer, at vi bestræber os på at finde to dygtige
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kandidater i god tid. Derudover skal vi finde nogle egnede suppleanter, da

bestyrelsespostens periode nu løber over to år.

Studenterrådet vil i det kommende år arbejde for:

● At der undgås frafaldne valg blandt studerende

● At understøtte fagrådende i deres opstilling af kandidater til Akademisk Råd og

Studienævn

● At kendskabet udbredes omkring valget

● At AU tager mere ansvar for udbredelsen af kendskabet til valget

● At Studenterrådet får begge pladser i bestyrelsen og sikre, at der kan sidde studerende i

de næste to år i bestyrelsen

Eksternt

Trivsel/fremdrift/stress
Studenterrådet vil i de kommende år fortsat have fokus på de store trivsel og

stressudfordringer som rammer studerende. Omverdenen har gennem corona fået øjnene

op for de trivsels og stressudfordringer, som studerende har. Dette skyldes dog ikke kun

corona, da mange af udfordringerne var gældende før corona. En stor del af udfordringer

bliver besværliggjort af en voksende fremdriftskultur, som er kommet på baggrund af

fremdriftsreformen. Vi vil derfor i det kommende år arbejde aktivt for at få afskaffet maksimal

studietid for at få afhjulpet fremdriftskulturen. Studenterrådet har i de sidste par år lavet en

række trivselsfremmende initiativer såsom buddy-ordningen, A Healthy University Life og

AU-RUN mv. Disse trivselsfremmende initiativer skal fortsættes. Vi skal også i det

kommende år hjælpe trivselsramte studerende med at opnå kendskab og viden til de tilbud,

der allerede er mod trivselsudfordringer. Disse tilbud er desværre ofte i dag ukendte for den

almene studerende. I dag hersker der i dispensationsregi mange forskellige praksisser på

tværs af studienævnene. Dette kan både være godt og dårligt. Det er godt, når det beskriver

reelle forskelle mellem studierne og forskellene dermed er begrundet. Det er derimod dårligt,

når forskelle alene skyldes forskellige praksisser som tilfældigt er blevet skabt over årene.

Dette kan for eksempel gælde, når ens eksamener på forskellige studier giver forskellige

mængde ekstra tid til ammende. Det er derfor vigtigt at vi faciliterer samt arbejder for at AU

faciliterer mulighederne for en samtænkning af praksis i forskellige studienævn. Dette kan

blandt andet gøres ved at lave et oversigtark over praksisser i forskellige studienævn til de

30



FÆLLESRÅDSMØDE

indvalgte. Det er vigtigt at denne samtænkning af praksisser ikke går udover det lokale

studienævns autonomi.

Derfor vil Studenterrådet kæmpe for:

● At få afskaffet reglen om maksimal studietid

● Fortsat at holde en række trivselsfremmende initiativer for studerende på AU

● Øge kendskaben til studerende, der er mistrivselsramte

● Facilitere/arbejde for at AU facilitere en samtænkning af praksis i studienævn ift.

behandling af ansøgninger om dispensation fx ved et oversigtsark over praksis. Dette skal

ske med respekt for studienævnenes autonomi.

Ligestilling og diversitet
I Studenterrådet kæmper vi for et universitet med plads til alle. Derfor vil vi også sikre øget

ligestilling og diversitet på universitet – både blandt de studerende og de ansatte. Det ønsker

vi at gøre, for at give alle studerende lige muligheder for at trives og for at få succes. Vi

ønsker derfor at undersøge muligheden for en anonymisering af ansøgninger til Ph.D., kvote

2 og alle interne ansættelser, hvor der søges studerende. Dette kan både sikre ligestillingen

på Århus Universitet, men det kan også øge diversiteten. Dette fremmer ikke blot et bedre

studiemiljø, men er også centralt for at studerendes muligheder for at realisere deres

drømme ikke begrænses, hverken i forskning eller samfundet generelt. Rollemodeller spiller

ligeledes en afgørende rolle heri, da de viser vejen for os studerende. Studenterrådet vil

derfor også kæmpe for en større diversitet blandt ansatte på universitetet.

Vi ønsker ligeledes at kigge nærmere på en anonymisering af eksamensaflevering, hvilket

kræver et nærmere kig på de mange lokale forskelle i afleveringsformer, for at kortlægge

både hvilke udfordringer dette kan indebære, men også hvilke løsninger, der med fordel kan

udvides til flere dele af universitetet.

Studenterrådet ønsker at fortsætte sit arbejde for bedre vilkår for studerende med

funktionsnedsættelser, da denne gruppe studerende ikke altid har samme adgang til AUs

faciliteter som deres medstuderende. Der skal derfor arbejdes med funktionsnedsattes vilkår

både i forbindelse med optag, og i særdeleshed også i forbindelse med den daglige gang på

universitetet.

Derfor vil Studenterrådet kæmpe for:

● At der undersøges muligheden for en anonymisering af ansøgninger til Ph.D., kvote 2 og
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alle interne ansættelser, hvor der søges studerende.

● At der er en større diversitet blandt ansatte på universitetet

● At kigge nærmere på en anonymisering af eksamensaflevering

● At få dannet sig et overblik over de mange lokale forskelle i eksamensafleveringer

● At funktionsnedsattes vilkår forbedres både i forbindelse med optag og daglige gang på

universitetet

Mod krænkelser
I Studenterrådet ved Aarhus Universitet har vi det sidste år arbejdet for at få AU til at

udarbejde en konkret rapport om krænkelser blandt studerende, studerende og ansatte og

ansatte imellem. Denne rapport er udarbejdet, og der er tydeligvis brug for en stor indsat, for

at få nedsat mængden af krænkelser på Aarhus Universitet. Derfor kæmper vi for, at der skal

oprettes en whistleblowerordning for studerende. Derudover vil vi gå stærkt ind i arbejdet i

den nye arbejdsgruppe vedrørende håndtering af sager om krænkende adfærd, for at sikre

den bedst mulige håndtering af de sager, som kommer frem. Ydermere vil vi ligeledes fortsat

kæmpe for at få udarbejde flere tiltag for forebyggelse af krænkelser og overgreb, så vi kan

få et sikkert og trygt universitet for alle.

Derfor vil Studenterrådet kæmpe for:

● At der nedsættes en whistleblowerordning for studerende

● At der sikres den bedst mulige håndtering af de krænkelsessager, der kommer frem

● At der udarbejdes flere tiltag for forebyggelse af krænkelser og overgreb

Ytringsfrihed
I Studenterrådet følger vi tæt den igangværende samfundsdebat vedrørende ytringsfrihed i

undervisning og forskning. For Studenterrådet er det særligt vigtigt at denne debat ikke går

ud over det eksisterende forhold imellem studerende, videnskabeligt personale og ledelsen.

Derfor vil vi i Studenterrådet arbejde for at bevare vores samarbejde og den gode dialog i

universitets forskellige organer. Dette indebærer, at diskussionen, både internt og eksternt,

skal være drevet af gensidig respekt og en god tone. På den måde kan vi modarbejde den

negative diskurs og de splittende narrativer, der opstilles i mediebilledet og som resultat

heraf understøtte et samlende AU.

Derfor vil vi i Studenterrådet arbejde for:

● at bevare vores samarbejde og den gode dialog i universitets forskellige organer.
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Udflytning
Som følge af den politiske aftale om udflytning af uddannelser, har AU lavet en

institutionsplan, der bl.a. indeholder udflytningen af en række uddannelser. I denne

udflytning skal Studenterrådet sikre kontinuerlig studenterinddragelse i udbygningen af de

nye campi, specifikt i Herning og Foulum. Vi skal arbejde for at sikrer de bedst mulige

fysiske rammer for de studerende, og for skabelsen af et socialt studiemiljø væk fra det

etablerede i Aarhus. Der skal være rammer for at skabe nyt eller medtage det etablerede

foreningsliv og generelt skabe aktiviteter ved siden af studiet, så de nye campi bliver levende

universitetsmiljøer.

De studerende skal kunne komme let til uddannelsesstederne fra deres bopæl. Begge campi

ligger udenfor byerne, og der bør derfor være hyppig og billig kollektiv trafik til rådighed.

Fremadrettet er det også vigtigt at Studenterrådet fortsat er aktiv i debatten om udflytninger,

hvor vi gerne vil undgå en fase 2 og yderligere udflytninger og lukninger.

Studenterrådet arbejder altså for:

- At sikre studenterinddragelse i skabelsen af de nye campi i Foulum og Herning.

- At sikre at der er et godt studiemiljø på de nye tilbud

- At sikre transportmuligheder til de nye campi

- Fortsat at være aktiv i debatten omkring udflytning af uddannelser

Sikre studenterinddragelse ift. Campus 2.0
Campus 2.0 kommer til at berøre hverdagen for mange studerende på Aarhus Universitet.

Derfor er det afgørende, at studerende har mulighed for at komme med deres input og idéer

til udviklingen af den nye campus. I Studenterrådet vil vi arbejde for at sikre en reel

studenterinddragelse i spørgsmål angående udarbejdelsen af Campus 2.0. For

Studenterrådet er det særlig vigtigt, at der skabes ordentlige undervisningsforhold, at der er

det nødvendige antal studiepladser til rådighed, og at der etableres faste kantiner. Disse

elementer skal implementeres i tæt samarbejde med studerende.

Vi skal i det kommende år arbejde for, at der sker en renovering af vores bygninger, således

at der opdateret til moderne behov. I den forbindelse er det vigtigt at stå på vagt for at

Studenterrådet bliver i de studerendes hus. Under renoveringen skal en ordentlig

genhusning sikres.
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Derfor vil Studenterrådet kæmpe for:

- En renovering af vores bygninger, hvori vi selv er inkluderet og får mulighed for at blive.

- Reel studenterinddragelse i forbindelse med Campus 2.0

Digital infrastruktur
Den digitale infrastruktur udgør en væsentlig del af studerendes dagligdag på AU. Skemaer,

ansøgninger, kontakt til undervisere, ledelsen og studerende imellem, foregår alt sammen

digitalt. Derfor er det vigtigt, at den digitale infrastruktur i sine mange afskygninger skal

fungere så optimalt og gnidningsfrit som muligt. Mange studerende erfarer dog, at man ofte

lettere finder rundt i AU’s digitale jungle ved internetsøgninger, hjælp fra medstuderende

eller kontakt til administrationen, for at nå frem til den ønskede information.

AU’s ledelse præsenterede i december 2021 et initiativ for universitetsbestyrelsen, som

sætter den studerende i centrum ved udarbejdelsen og implementeringen af nye tiltag for de

studiesystemer, studerende anvender dagligt. I den forbindelse har ledelsen oprettet et

brugerpanel blandt studerende, som regelmæssigt, i kontakt med ledelsen, skal inddrages i

udviklingen af disse initiativer.

Studenterrådet vil derfor arbejde for:

● at implementeringen af nye, moderne studiesystemer lever op til de ambitioner, som blev

præsenteret for bestyrelsen

● at studiesystemerne bliver optimeret til en grad, som understøtter nem og hurtig digital

tilgængelighed for alle studerende

● at ledelsen implementerer optimerede studiesystemer på alle dele af AU

● at studerende inddrages i processerne for implementeringen heraf.

Bæredygtighed
Studenterrådet skal i det kommende år fortsat have fokus på bæredygtighed og sikre et

mere grønt AU. Dette skal vi, da det er afgørende, at AU bidrager aktivt til at skabe et mere

grønt universitet. Dette skal gøres ved at sikre løbende evalueringer af klimastrategien og

ved at sikre en øget studenterinddragelse i klimapolitikken. Studenterrådet skal fastholde

sine samarbejder med samarbejdspartnere såsom Den Grønne Studenterbevægelse.

Derfor vil Studenterrådet kæmpe for:

● Et mere grønt AU

● At sikre studenterinddragelsen i klimapolitikken
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Kommunal og regionalpolitik
Aarhus er en studieby, og derfor skal Aarhus Kommune have en studiebyspolitik. Det er

vigtigt, for at sikrer os at der fortsat er plads til studerende i byen, at der bliver bygget nok

studieboliger, at der er plads til fællesskab og for at sikre de studerendes interesser. Sidste

år blev der stillet et forslag om en studiebyspolitik i byrådet af et af partierne i dette, men det

blev ikke vedtaget. Det giver dog os plads til at gå aktivt ind i processen for at sikre, ikke blot

at vi får en studiebyspolitik, men også at SRAU har indflydelse på denne og sikre de

studerende på hele AUs interesser. Vi skal ydermere kæmpe for, at vi er med i

maskinrummet, når byrådet og regionen træffer beslutninger, som har betydning for de

studerende. Vi skal sikre at vi har en stemme, når der er nye studieboliger på bordet. Vi skal

sikre os, at vi bliver hørt, når der skal laves busruter i regionen og i kommunen. Der skal

lyttes til os, når der skal laves nye cykelstier, laves nye regler for nattelivet og laves indsatser

for at få flere nyuddannede i arbejde mm.

Studenterrådet vil derfor arbejde for

● At få byrådet til at vedtage en studiebyspolitik og få indflydelse på denne

● At blive hørt i forbindelse med politikområder, som har betydning for studerende, herunder

kollektiv transport, studieboliger, cykelstier, nattelivet og indsatser for nyuddannet

Foreningslivet på AU
Foreningslivet er stadig påvirket af den nu overståede nedlukningsperiode for alle

arrangementer på universitetet. Det er derfor vigtigt at vi i den kommende tid arbejder for at

støtte foreningslivet i deres genstart, så vi forhåbentligt kan nå tilbage til det niveau der

engang var. Foreninger gavner de studerende, og skaber sociale og faglige fællesskaber

ved siden af studiet, noget som er en vigtig del af studielivet og øger de studerendes trivsel.

Vi skal sikre at der tages hensyn til foreningerne og at de hjælpes i gang fra universitetets

side. Det skal f. eks ske ved at sikre deres fysiske rammer i form af lokaler på campus, og

hjælpe med at udbrede viden om deres virke til de studerende.

Vi skal også i det kommende år samle AUs foreningsliv på en App, som skal gøre kontakten

mellem de studerende og foreningerne lettere.

Studenterrådet vil arbejde for at:

● Sikre udrulningen af en app til foreninger på universitetet

● Sikre en god genstart af foreningslivet
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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 Mengers mengers@sr.au.dk og Mikkel Grøne
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Bilag 9: Emner til Studenterpolitisk forum

Studenterpolitisk Forum

Hvad er Studenterpolitisk Forum?

Studenterpolitisk Forum er et møde mellem Studenterrådet, Konservative Studerende, Frit
Forum og rektoratet. Mødet varer cirka en time og ligger den 24. marts kl. 12-13. Dagsorden
for mødet er en opdatering fra rektoratet, hvorefter hver af organisationernes må holde et
oplæg med diskussion om et medbragt emne. Emnet skal sendes i god tid på forhånd og det
er traditionelt kun os, der sender et emne med. Til mødet kommer hver organisation med
maks 2 repræsentanter. Rektoratet vælger så en af de medtagende emner og arbejder
videre med dette.

Processen for Studenterpolitisk Forum i Studenterrådet.

Valg af repræsentanter:
Der vælges af Studenterrådet to repræsentanter til deltagelse i Studenterpolitisk Forum. Den
ene repræsentant er valgt af forretningsudvalget, og det blev Anders Mengers Andersen,
som kan kontaktes på mengers@sr.au.dk. Den anden repræsentant vælges af fællesrådet.

Valg af emne:
Vi skal vælge et emne, som vi tager med til Studenterpolitisk Forum. Det emne vælges

blandt de indstillede emner fra de politiske udvalg (AUPUS - AU-internt politisk udvalg og

LUPUS - levevilkår og uddannelsespolitisk udvalg) og forretningsudvalget. Dette giver i alt

tre emner at vælge imellem.

LUPUS indstiller Fremdriftskultur
Fremdriftsreformen har skabt en kultur, som presser folk til at skulle blive færdige på

normeret tid eller hurtigere. Denne kultur gør, at nærmest ingen har tid til at være aktive i

deres det fag- eller studiesociale miljø. Dette skaber både lavere trivsel, men det kommer

også til at ændre aarhus Universitet markant, når foreningslivet langsomt dør hen.

Forretningsudvalget indstiller Kvote 2-optag.
Det gør vi, da vi ser en åbning for igen at tale om vores ønsker til ændringer kvote-2 optaget.

Vi ser åbningen da prorektor for uddannelse på AU Berit Eika selv har belyst det i et
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interview med Altinget, hvor hun ønsker en strømlining af optaget1. Vi ser kvote-2 også som

relevant i lyset af stramningerne af reglerne i kvote 1 optag. Hvor til kvote 2 optaget må

forventes at blive endnu vigtigere i fremtiden. Vi er opmærksomme på, at det ikke er særlig

lang tid siden vi sidst talte om kvote-2 optag til Studenterpolitisk Forum.

AUPUS indstiller problematikken vedrørende studieintensitet til Studenterpolitisk Forum.

Flere studerende på tværs af fakulteter og studier oplever, at der ofte er uoverensstemmelse

mellem det antal ECTS-point, der optjenes på et givent fag og den reelle arbejdsbyrde, der

forventes i forbindelse med undervisningen. Dette medfører, at studerende i nogle tilfælde

ender med at lægge en større arbejdsindsats i et fag, end hvad der er tiltænkt ift. de angivne

ECTS-point. Dermed opstår risikoen for at studerende bliver overbebyrdet, hvilket kan få

konsekvenser for ens sociale liv og generelle trivsel. Dette er ifølge AUPUS en stor

problematik, som universitetets ledelse bliver nødt til at forholde sig til.

I den forbindelse er der også en udfordring i, at de nuværende evalueringer ikke er gode til

at måle, hvad studieintensitet egentlig indbefatter. Studieintensitet er på nogle punkter et

misvisende begreb, da intensitet ikke kun kan måles i tid, som det gøres i de nuværende

evalueringer. Selvom om timetal kan være én måde at opgøre studieintensitet på, så

rummer det også aspekter. Derfor skal der ske en forbedring af måden, hvorpå vi måler

studieintensitet.

1

https://www.altinget.dk/forskning/artikel/prorektor-paa-aarhus-universitet-et-mere-stroemlinet-kvote-2-
er-noeglen-til-et-bedre-optagelsessystem
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Bilag 10: Indsupplering til LUPUS

LUPUS
Levevilkår- og UddannelsesPolitisk Udvalg ved Studenterrådet. LUPUS er det politiske udvalg, som
varetager Studerenterrådets holdninger ”udadtil” fra universitetet, samt i levevilkårs-spørgsmål, som
eksempelvis SU, boliger og transport. Til møderne agerer vi bagland for Studenterrådets mandater til
bestyrelsen i Danske Studerendes Fællesråd og behandler spørgsmål, hvor vi repræsenterer de
studerendes vilkår udenfor universitetet.

LUPUS er for dig, der synes, national studenterpolitik er spændende, eller som gerne vil være med til
at tegne Studenterrådets holdninger til levevilkårsspørgsmål.

LUPUS kan have op til 12 ordinære medlemmer valgt fra fællesrådet. Hvis du har nogen spørgsmål,
er du velkommen til at skrive til udvalgsledelsen på hhv.  Jeanette Kusk Jeanette@sr.au.dk
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Bilag 11: 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 Sofie Agerbæk sofie@sr.au.dk
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Bilag 12 statutudvalget
På det konstituerende møde blev statutudvalget nedsat, og det første møde bliver torsdag d. 17,
klokken 16:15 på styrelsen. Alle er velkomne, men det anbefales at man har læst statutten inden man
deltager. Skulle man ønske at deltage i statutudvalgets arbejde, men ikke har mulighed for at komme
til det første møde kan man sende en mail til erik@sr.au.dk
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