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Opsummering 
I det følgende vil vi redegøre for, hvad Studenterrådet har udrettet i det seneste år. Men først 

vil vi komme med en række overordnet kommentar, så kan man derfra læse de afsnit man 

finder relevante. Foråret var i høj grad præget af corona både arbejdsmæssigt og i forhold til 

håndteringen af restriktionerne. Det var vigtigt her at sikre en hurtig genåbning for 

studerende, som alle kunne være med i. Et fokus var særligt her også studerende i 

risikogruppen. 

Det har fyldt meget, at der har været så stor udskiftning på sekretariatet, men vi føler, at vi er 

landet et godt sted. Der har været mange nye mindre og større projekter, som har været 

givende for Studenterrådet at deltage i. Dette har givet meget synlighed ud ad til i forhold til 

medier, men også i forhold til den almene studerende. Det har dog også taget på kræfterne 

internt, hvilket der skal ses på i det kommende år at få balanceret. Politisk har vi i år været 

præget af nationale dagsordener herunder corona men særligt også udflytning af 

uddannelser, som har været et centralt emne for Studenterrådet. 

 

Fællesrådet  
Fællesrådet har været præget af en stor udskiftning særligt i efteråret. Dette har gjort at 

fællesrådet på mange måder er et nyt fællesråd. En særlig udfordring har været qourum, da 

der særligt har været medlemsfald i de store fagråd, hvilket gør qourum svært. Fællesrådet 

har i år haft fokus på at have temaer til sin møder. Temaer som har været ønsket af 

fællesrådet. Disse temaer har også skulle gøre det mere interessant for fagrådende, da 

temaerne lagde op til at kunne tage noget med hjem og arbejde videre med. Fællesrådet har 

i år haft Alexander Estrup som chefdirigent, Stine Munkholm Jespersen som første dirigent 

og Erik Poulsen som anden dirigent. Der har dermed i år været en fuld dirigentinstitution, 

som er ønskværdigt. Fællesrådet har dermed i år ageret mere selvstændigt fra 

forretningsudvalget end de gjorde, da dirigentinstitutionen ikke var fuldtallig. 

Code of Conduct  

I det foregående år er det lykkedes Studenterrådet at få vedtaget en samværspolitik. 

Det har været et fokus at sikre, at vi har en samværspolitik i vores omgang mellem 

hinanden, som sikre at alle skal behandles med respekt i Studenterrådets aktiviteter 
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Fagrådformandskabsmøder 

Det har været en priorietet fra formandskabet i Studenterrådet at holde møder med de lokale 

formandskaber i de lokale fagråd. Dette er begrundet i ønsket om et tættere samarbejde 

mellem det lokale og Forretningsudvalget. Disse møder er blevet holdt i løbet af efteråret har 

givet forretningsudvalget mulighed for at tale med fagråd, som også sjældent kommer til 

fællesrådsmøderne, hvilket har givet værdifuld sparring for forretningsudvalget. Det er 

lykkedes at holde disse møder med de fleste af fagrådene, men enkelte steder er det 

glippet. 

 

 Åbne kontortider  

I foråret prøvede vi i forretningsudvalget at indføre en række åbne kontortider, hvortil man frit 

kunne komme ind og spørge forretningsudvalget samt arbejde med, hvad man lige havde på 

sit bord. Dette var dog ikke den store succes. Der har ligeledes været forsøgt med 

inddragelsemøder i forskellige processer - disse kunne også godt bruge mere deltagelse, 

men har dog været en noget større succes end de åbne kontortider 

 

Forretningsudvalget  
Forretningsudvalget (FU), som varetager Studenterrådets daglige virke i samspil med 

sekretariatet, har i år haft en række indsuppleringer løbende. Forretningsudvalget startede 

ud med at bestå af Marie Vedel Dall (som formand), Peter Stounbjerg (som næstformand), 

Asbjørn Ravn Rasmussen (menig), Laura Edelenbos (menig) og Jes Enok Steinmüller 

(mening). FU var dermed underbemandet i begyndelsen af rådsåret, hvilket betød, at der var 

flere opgaver end der var hænder. Indsuppleret blev i foråret Anders Weis Hansen (menig), 

mens Sofie Agerbæk (menig) blev indsuppleret i begyndelsen af efteråret. FU har generelt 

forsøgt at holde skansen under coronanedlukninger og med en genstart af universitet, som 

har givet nye muligheder og arbejdsopgaver. Dette har dog også tunget forretningsudvalget, 

hvortil at det er vigtigt fremadrettet at tænke i arbejdsstudiebalancen for forretningsudvalgets 

medlemmer og formandskabet i særdeleshed. Der har i år været repræsentation fra 3 

hovedområder i FU.  
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Økonomi  
Økonomien er generelt gået godt i år. Det har været af mange puljer, der kan bruges af, 

hvilket har ført til at nogle af vores egne midler (herunder kampagnemidler ikke er brugt i lige 

så høj grad). Regnskabet gennemgåes nærmere på første fællesrådsmøde i det nye år.   

 

Sekretariatet  
Sekretariat startede i år med at have følgende ansat: Bjørn Schou Madsen 

(sekretariatsleder), Ann Veller Simensen (bogholder), Alexander Spaziani Testa Hjortshøj 

(Salg/Studiemessen), Mathias Folke Madsen (DSFI), Kirstine Boas (Kommunikation), Malthe 

Weiss Beskos (Grafik) Lise Roulund Knudsen (Chefredaktør på Delfinen), Nina Sjørup 

Simonsen (Buddy) og Julie Ryttergaard Madsen (Trivsel). Sekretariat har i år været præget 

af en række udskiftninger. På sekretariatsleder posten stoppede Bjørn efter lang tids 

tjeneste til sommer, hvortil at Chagana Tharmakulasingam blev ansat. Denne ansættelse var 

dog ikke tilfredsstillende, hvorefter Chagana Tharmakulasingam ikke fik forlænget sin 

prøveperiode. Dette ledte til endnu en ansættelse på sekretariatslederposten, som nu 

besiddes af Thøger Lautrup Knøss. Til sommer stoppede også Alexander som salgschef, 

hvilket kort efter ledte til en ansættelse af Mathias Abildgaard Ohlsen som ny salgschef. 

Ligeledes stoppede Lise som chefredaktør på Delfinen til sommer, hvilket ledte til 

omstrukturering af Delfinen, hvortil den blev helt frivilligdrevet. Lige efter sommerferien 

sagde Kirstine sin stilling op, hvilket førte til en nyansættelse på kommunikationsposten. Det 

blev Jens Philip Yazdani som tog over som kommunikationschef. Sekretariat har også 

oplevet skabelsen af en ny position i form af Kickstarten, hvortil Emma Hove Petersener 

blevet ansat. Den position udløber ved årets udløb. Julie Ryttergaard valgte at sige 

halvdelen af sin stilling op. Dette ledte til en nyansættelse af Mads Højmark Pedersen til at 

tage sig af den del af hendes stilling. Den salgsansvarlige og DSFI er årlige stillinger. Den 

salgsansvarlige blev forlænget, mens den DSFI-ansvarlige (Mathias Folke) ikke ønskede 

forlængelse. Ligeledes har Malthe (grafik) valgt at sige sin stilling op ved årets udgang. 

Sekretariat har dermed været i vækst i antal og arbejdsopgaver i år. Der arbejdes for, at 

sekretariat øges i antal for at tage sig af flere af de initiativer, som slider på FU’s kræfter. 

Grundet den store udskiftning har der i år været fokus på drejebøger og overlevering udover 

de arbejdsopgaver, som den enkelte på sekretariatet har siddet med.    
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Delfinen  

Der har i en årrække været stor udskiftning på posten som chefredatør på studiemagasinet 

Delfinen. Delfinen har skiftevis været en online magasin og et fysisk magasin. Det blev i år 

besluttet at Delfinen skulle drives frivilligt, og midlerne der i stedet gik til løn skulle delvist gå 

til frivilligpleje, det har fungeret godt i efteråret. Den frivillige-Delfin er i en prøveperiode på 

indtil efterår 2022. 

Salg 

Generelt har salget i år været mærket af coronanedlukningen, som har gjort virksomhederne 

mere varsomme med at investere. Dette har haft betydning for salget til vores events, 

studenterhåndbogen og delfinen. Særligt ved Delfinen har salget været udfordret, da den 

netop er blevet relanceret i en fysisk udgave. Dette har medført en dårligt overblik over 

Delfinens faktiske læsere. 

 

Udvalg 
Studenterrådet har haft følgende udvalg i år AUPUS, LUPUS og IC. Derudover er Socialt 

Udvalg i løbet af året blevet nedsat til at styrke det sociale samvær i organisationen 

AUPUS  

AUPUS’ udvalgsleder har i 2021 været Hanna-Louise, mens udvalgssekretæren først var 

Asbjørn indtil Anders overtog udvalget efter sin indsupplering i maj. AUPUS er et udvalg, 

som holder en del møder, specifikt er 15 møder planlagt i 2021. I år har AUPUS aktiviteter 

været afgrænset til disse møder, og der har ikke været afholdt temamøder som eksempelvis 

sidste år. Dette kan være en del af grunden til, at starten af E21 var præget af en del møder, 

hvor AUPUS ikke var i quorum, hvilket besværliggjorde arbejdet og gav mindre legitimitet til 

de beslutninger vi traf. Derfor har AUPUS primært fokuseret på de regelmæssige 

forberedelser af, og orienteringer fra de fem Akademisk Råd og Bestyrelsen. Udover dette, 

så har AUPUS reageret på SR-interne emner og diverse høringer, som disse er kommet 

igennem året.  
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Høringer  

Studenterrådet har været høringspart på indtil flere områder i år. Disse høringer har i år 

drejet sig om rygning, valgregler, udflytning og AU’s rammekontrakt med ministeriet. 

Høringer har været behandlet i AUPUS samt i forretningsudvalget. Ligeledes er 

høringssvarene blevet udfaset i et åbent docsdokument, hvor fagrådsaktive og andre har 

kunne kommentere. Dette kan varmt anbefales. 

LUPUS 

Studenterrådet har vurderet at det var tid til at opdatere nogle af poltikpapirerne, hvilket så er 

blevet behandlet i LUPUS. LUPUS har derfor opdateret Studenterrådets politikpapirer for 

Bolig og Transport.  

International Committee 

The International Committee (IC) started out the year during the corona pandemic. This 

translated into online meetings and lack of activities. Some international students were lost 

in limbo during the spring, being unable to return to Denmark even though they studied at 

Aarhus University. This issue was brought up in local media and we touched upon it at our 

meetings, but luckily it was solved before further action was taken. IC also summarized the 

findings in the survey made the year before and presented it to the AU management, who 

was surprised by the issues faced by international students. Later in the spring the IC 

managed to host a complaint café and postcard writing event, with good success, and co-

wrote an article in Jyllands-Posten against the common understanding of international 

students as a burden to the Danish society. At the study start IC went on a trip to Herning, 

was present at the Student Fair and hosted an introduction meeting. All added to broaden 

our knowledge on problems faced by international students and improve the visibility of the 

IC. Later in the semester, IC hosted an Aarhus city tour with great success and will host 

Christmas hygge in the beginning of December. Moreover, this year the IC spent time on 

restructuring the organisation by adding specific committee positions to increase 

responsibility and efficiency. Not all committee seats have been filled, but two new members 

have joined the committee this year. All in all, a busy and productive year with a 

strengthened IC.  
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Socialt Udvalg og Sociale aktiviteter 

Da der i dele af rådsåret var meget nedlukket blev der er i efteråret gjort en stor indsats for 

at holde events for fagrådene, der blev arrangeret filmaftener, ChampagneGalop, Faglig(øl) 

Fredag på Studenterrådet og lignende. Desværre med lav opbakning blandt andre end de 

helt kerne aktive.  

I efteråret blev Socialt Udvalg nedsat i Fællesrådet, dette udvalg har desværre også meget 

lav tilslutning, omend opbakning til selve udvalget er højt.  

I efteråret besluttede FU at genstarte et gammelt socialt tiltag, nemlig morgen med SR 

(tidligere kaldt ‘onsdag morgen’). Det er et arrangement, hvor vi inviterer fagrådsaktive til at 

komme og spise morgenmad med os på vores regning en gang hver anden uge. Vi 

igangsatte dette efter valgugen i november, og håber at køre det indtil læseferien og igen 

efter eksamensperioden i foråret. 

 

Store arrangementer 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI) 

I år blev der igen afholdt DSFI. Grundet meget usikkerhed med restriktioner blev der solgt 

billetter - 12.000 stk. til 50 kr., som hurtigt blev udsolgt. Der var få utilfredse henvendelser, 

men mange var også bare glade for igen at kunne samles. Billetter blev forsøgt forfalsket og 

desværre solgt videre til uvidende. Det kom man uforudsete udgifter, og det var afgørende 

for økonomien at der var billetsalg til DSFI. Alt i alt et vellykket event.  

Studiemessen  

Igen i år blev der igen afholdt studiemesse. Vi havde et skifte på posten som salgsansvarlig 

lige op til, som kunne havde truet en succesfuld afholdelse af studiemessen. Dette endte 

dog ikke med at være tilfældet. Den nye salgsansvarlig fik både kontaktet virksomheder, 

som ikke var blevet kontaktet i første omgang samt sat et nyt samarbejde op med Train, som 

leverede musik til eventet. Ligeledes blev der lavet et endnu klarere overblik over hvilke 

partnere, der tidligere har været interesseret i Studiemessen. Selve messen gik rigtig godt 

med rigtig mange studerende, som deltog. Det var dog uheldigt, at der var færre 

virksomheder på studiemessen end tidligere, men dette skyldes også især 

coronasituationen, som har skabt usikkerhed i erhvervslivet. Til messen blev der igen i år 

inviteret en række VIP’s på besøg, hvilket var en god mulighed til at influere vigtige 



 

9 

beslutningstagere. Til fremtiden skal man være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at vi 

kan være i Aulaen. 

Frivillig 

Igen i år var det svært at finde frivillige til messen og en del eksterne blev indkaldt for at 

hjælpe til. Fokus på hvordan der hverves frivillige blandt fagrådene er vigtigt i 2022. På trods 

af den svære start var de frivillige søde og arbejdssomme til messen. 

Vandrehal  

Det er generelt gået fint med at få solgt boder i vandrehallen. Der har været lidt bøvl i forhold 

til indsamling af formularer, men der er i samarbejde med den salgsansvarlige blevet sat 

nogle klare rammer og struktur der vil gøre det nemmere fremadrettet. 

Universitetsvalget 
Universitetsvalget er for Studenterrådet den demokratiske måde vi får indflydelse i 

universitetsbestyrelsen på, mens det for fagrådene er den demokratiske vej ind i de 

Akademisk Råd og Studienævnene.  

Igen i år opstillede to andre studenterpolitiske foreninger foruden Studenterrådet til pladsen i 

bestyrelsen, og til pladser i Akademisk råd og Studienævn forskellige steder på universitetet.  

Frem mod valget fra sommerferien har de valgansvalige understøttet valgkampen hos de 

lokale fagråd ved at hjælpe med opkvalificering, billedtagning og plakatdesign og print. Igen i 

år fastlagde vi en dato for billedtagning og lejede et lys, så billederne kunne blive mere 

ensartede. Generelt har der været godt samarbejde mellem SR og de valgansvarlige fra 

fagrådene, dog har fremødet fra de menige fagrådsmedlemmer til ‘sådan står du i valgbod’ 

og plakatstorm ikke været overvældende.  

 

I valgugen var mange fra Studenterrådet rundt i de forskellige valgboder og hjælpe til, i år 

især på Arts, da Artsrådet havde brug for hjælp til at bemande valgboden.  

Der var rigtig god stemning rundt omkring, og mange valgboder havde rigtig gode tiltag til at 

trække studerende til; konkurrencer, vafler, æbleskiver osv. Det var fedt at være rundt og se, 

og dejligt at vi igen i år kunne være fysisk ude på universitetet.  

Studenterrådet afholdt desuden selv valgbod på Navitas og i Herning, og delte croissanter 

ud på Katrinebjerg en morgen. Det var en succes, da man på den måde får kontakt til 

studerende, som læser de steder der normalt ikke er valgboder og forhåbentligt øger 

stemmeprocenten her. 
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Resultatet for valget blev offentliggjort mandag efter valgugen. Studenterrådets 

spidskandidat til bestyrelsen vandt posten i bestyrelsen med overbevisende 77,8% af 

stemmerne. Det betyder at vi ville have taget de først 5 pladser i bestyrelsen, hvis der havde 

været så mange på valg. Generelt blev også langt de fleste af pladserne i både i de 

Akademisk Råd og i Studienævnene rundt omkring vundet af fagrådene. Overordnet et rigtig 

godt valgår, med mange mandater til Studenterrådet! 

På den mere ærgerlige side, var stemmeprocenten faldet fra sidste år, således den kun 

endte på omkring 14. Det er et sted vi meget gerne vil slå mere ned fremadrettet, så 

stemmeprocenten igen kan komme op på i det mindste, noget lig det den var i 2019. Aarhus 

Universitet var mere fokuseret på stemmeprocenten i år og kørte en række initiativer på 

sociale medier for at gøre opmærksom på valget, dog uden nogen synlig effekt på 

stemmeprocenten.  

Ydermere var der en større mængde frafaldne valg, fordi der ikke var nogen opstillede 

kandidater. Det er enormt ærgerligt, da der derfor er råd og nævn som mangler 

studenterrepræsentation.  

 

Studenterrådet forsøgte, men lykkedes ikke med at få kontakt til de andre opstillede 

studenterforeninger, hvorfor et valgskikspapir ikke blev underskrevet. 2021 var et 

kommunalvalgs år, hvilket potentielt kan forklare hvorfor de andre studenterpolitiske 

foreninger ikke var interesseret i at underskrive papiret. Dette betød at studenterforeninger 

ikke havde et fælles aftalegrundlag at holde hinanden op på, og officielle AU klageinstanser 

viste sig at mangle i sådanne situationer.  

 

Valgfesten, som er en aften til at fejre alle fagrådene og alle dem der har været med til 

valget i Studenterrådet, er planlagt til at løbe af stablen d. 19/11 (efter denne beretning er 

skrevet).  

Valgudvalget  

Valgudvalget er AU’s organ til at bistå rektor med at fastsætte regler og de generelle rammer 

for universitetsvalget. Medlemmerne er 1 VIP’er og 1 TAP’er fra hvert fakultet, samt det 

samme antal studerende, som der er fakulteter. I år har Konservative Studenter (KS) fået et 

af SR’s mandater, da mandaterne er fordelt efter stemmeprocenten til bestyrelsesvalget. 

Internt i SR blev mandaterne givet til chefdirigent Alexander Estrup, bestyrelsesmedlem 

Mikkel Grøne og valgansvarlig Laura Edelenbos.  
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Valgudvalget var i år præget af at sidde på hænder og fødder. Selvom udvalget har 

beslutningskompetence og kan stemme, er der et ledelsesmæssigt ønske om konsensus. 

Studenterrådet forsøgte fra starten af året at få behandlet et forslag om at nedsætte 

kampagneperioden fra 3 til 2 uger, af praktiske og ‘mætheds’ hensyn. Dette er dog ikke pr. 

dags dato blevet behandlet, da SR først blev bedt om at tale med FF og KS, som allerede 

havde ytret deres modstand mod forslaget, og derefter blev det besluttet at iværksætte en 

undersøgelse om mæthed af valgplakater, som efterfølgende blev vurderet til ikke at være 

muligt at undersøge. Studenterrådet har fået lovning på, at forslaget skal behandles til 

førstkommende møde i det nye år.  

 

SR foreslog at lægge valget i uge 45 i stedet for det oprindelige forslag om uge 47, hvilket 

blev besluttet i valgudvalget. 

Valgkommissionen 

Valgkommissionen i 2021 bestod af Alexander, udpeget af dirigentinstitutionen, Laura, 

udpeget af forretningsudvalget, og Julie fra Medicinerrådet, Erik fra Sigma, Hanni fra 

Statsrådet og Jonathan fra Artsrådet, som blev valgt af Fællesrådet. Valgkommissionen har 

afholdt 8 møder i alt med et godt fremmøde blandt kommissionens medlemmer.  

 

Valgkommissionen startede tidligere i år (allerede i marts) for at sikre, at komme hurtigt i 

gang med processen. Kommissionen fik inden sommerferien fundet og præsenteret 

spidskandidaten, Jonathan, der med sin ansøgning forlod kommissionen. Derudover blev 

der på et fællesrådsmøde inden sommerferien arbejdet med indholdet til 

valgkampsgrundlaget, der blev skrevet i sommerferien med input fra kommissionen og 

spidskandidaten. Valgkampsgrundlaget blev således præsenteret på det første 

fællesrådsmøde efter sommerferien. Efter dette gik kommissionen i gang med at finde 

bestyrelsessuppleanter, der blev fundet lidt sent ift. billedtagning, men dog tids nok.  

 

Dette års kommission har hurtigt og effektivt fået udført sine opgaver. Arbejdsbyrden har 

primært ligget i foråret og sommeren, hvilket klart har været en fordel, da spidskandidaten 

således kan blive inddraget i udarbejdelsen af valgkampsgrundlaget, men også for gøre de 

valgansvarliges tid mindre begrænset i efteråret.  
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Mindre event og opgaver 

SN/AR seminar  

SN/AR seminaret har som formål at opkvalificere de indvalgte i råd og nævn. Det afholdes 

normalt på Sandbjerg i slut januar. Grundet coronasituation blev vi nødt til at afholde SN/AR-

seminaret online. Det gjorde dog ikke, at seminaret ikke igen var velbesøgt. Seminariet blev 

holdt på det faste tidspunkt i slut januar i en forkortet udgave. Der blev derefter forsøgt holdt 

et fysisk seminar i maj, som dog måtte aflyses grundet corona. Men i den omgang blev 

Sandbjerg allerede booket til næste år, som er den 29-30 januar.  

SPOT  

Studenterrådet har gennem flere år deltaget i SPOT. SPOT blev dog grundet corona rykket 

fra foråret til efteråret. Det var svært at finde frivillige til SPOT, hvilket i stor grad var grundet 

en sen søgning af frivillige.  

First Year experience conference  

Vi besluttede os efter aflysningen sidste år ikke at deltage i år. 

Campus Aarhus netværk og fællesskabsarrangement  

Campus Aarhus-arrangementet har i sin oprindelse til formål at sætte ensomhed på 

dagsordenen, samt samle et arrangement for alle studerende og elever på videregående 

uddannelser i Aarhus. Arrangementet har siden det blev bevilget i 2019 stået stille grundet 

udskydelser, bl.a. som følge af corona. 

Studiestart 

Generelt om studiestarten på AU  

Studiestarten er et tidspunkt hvor Studenterrådet bør være endnu mere synlige, i år 

fik vi uddelt 6000 studiestarts poser, hvilket er ny rekord. Dog var der i år en del bøvl 

med studiestart oplæggene. Det anbefales at vi til næste år bliver bedre til at 

koordinere med de andre i Studenterhuset om en koordineret indsats, evt. for 

rundvisninger i Studenterhuset.   
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Study@au 

I 2021 var SR en del af Study@au’s styregruppe. Study@au er en platform, der er til 

for at give de nye studerende en introduktion til universitetet inden studiestart. 

Styregruppen havde få møder, hvor de forskellige platforme (henvendt til forskellige 

studentergrupper, bl.a. bachelor- og internationale studerende) udarbejdet af diverse 

arbejdsgrupper blev gennemgået. Projektet er stadig nyt (andet år med platformen), 

men med godt indhold og grafik. 

Førstehjælp, Beredskab og Sexisme  

I 2020 blev der brugt meget energi på at lave materiale til tutor-undervisning, AU 

afviste at det var vores opgave, de ville derfor selv påtage sig opgaven. De lovede 

derfor at gøre en indsats på ovenstående områder, hvilket ikke skete i 2021. Det blev 

i 2021 opdaget for sent, at AU ikke overholdt deres løfte, det skal derfor tjekkes op 

på igen i starten af 2022, at de nu gør noget.   

FrivilligGalla 

Studenterrådet søgte penge i en pulje til at fejre frivillige og frivilligheden i almindelighed på 

Aarhus Universitet. Konceptet blev besluttet at være galla-awards og 5 priser blev uddelt: 

Fagråd, Fest & Fredagsbar, Sport & Motion, Mentor og International Volunteer. I alt 130 var 

tilmeldt og dukkede op til gallaen, hvilket vi anser som en stor succes. Vi har fået meget 

positiv respons og deltagerne var meget glade for arrangementet. 

K(l)age-dag 

I slut oktober delte vi midler ud til vores fagråd, så de kunne holde lokale k(l)age-dage / 

brokke-dag. Det var en stor succes og mange hundrede klager blev indsamlet, så vi både på 

Studenterrådet og lokalt nu har mange ting vi kan gå i gang med at arbejde for.  

Kommunalvalgsdebat  

Studenterrådet har tradition for at lave en ‘stor’ paneldebat op til Folketingsvalg og 

Kommunalvalg i Stakladen. Mange partier stillede op til valget, for at begrænse antallet af 

deltagere, blev kun partier, som var opstillingsberettiget til Folketinget inviteret - hvoraf alle 

udover Socialdemokraterne sendte deres spidskandidat. Eventet blev afholdt sammen med 

Studenterhus Aarhus. Selve eventet gik over alt forventning, da vi fyldte Stakladen 

fuldstændig op (ca. 370), og debatten endte med at være rigtig god. 
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AU-Run  

Som efterfølger på ‘AU RUN 2020 - AU løber hver for sig’ blev der i år afholdt et fysisk 

motionsløb i universitetsparken i samarbejde med Studenterhus Aarhus og Aarhus 

universitets Sport. På trods af at eventet ikke nåede særligt lagt ud, var der 350 deltagere! 

Her er et stort potentiale for et stort fremtidigt event på AU. 

BeNiceNotTræls  

Igen i år har Studenterrådet kørt en kampagne sammen med rektoratet om BeNIceNotTræls. 

Det omhandlede i år en coronakampagne. Der har været arbejde på at lave en 

BeNiceNotTræls om funktionsnedsættelser, men arbejdet har været pauseret grundet 

manglende kræfter. BeNiceNotTræls-kampagnen må overordnet ses som en succes. 

Kickstarter  

Aarhus Universitet spurgte i efteråret om Studenterrådet kunne facilitere uddelingen af 

Sommer-erhvervspakken på 3.1 mio. kr. til frivillige foreninger på Aarhus Universitet. Dette 

dog med den forudsætning, at Studenterrådet ikke selv som forening fik del af pengene. Det 

takkede vi ja til, og udarbejde med det samme et overblik over alle foreninger på AU, og 

ansatte en “kickstarter”, som har haft til opgave at uddele disse midler, en stor succes og 

efter blot 14 dage var ½ af pengene uddelt.  

Løbende arbejdsopgaver igennem hele året 

Kommunikation og pressearbejde  

I år har vi i høj grad bibeholdt momentum fra sidste år hvad angår pressen. Vi bliver 

kontaktet jævnligt og gennemsnitligt en gang i ugen udtaler formanden sig til pressen, eller 

hjælper pressen med at finde cases.  

Kommunikationsmæssigt har der været stor udskiftning på posten i sekretariatet, hvilket har 

gjort, at der ikke altid har været lige god kommunikation udadtil. I foråret var der dog et stort 

boost hvad angår SO-ME, hvilket kunne ses i en kraftig stigning i antallet af følgere.  

Corona-håndtering  

Særligt i foråret var et stort fokus for forretningsudvalget coronahåndteringen. Vi startede 

midt i en nedlukning og kunne derfor ikke mødes fysisk de første måneder. Det udfordrede 
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arbejdet på de indre baner. Det var samtidig den første arbejdsopgave vi gik i gang med 

særligt rettede mod at sikre studerende ordentlige forhold under nedlukningen samt sikre at 

genåbning sket både forsvarligt for alle studerende samt så hurtigt som muligt. Et fokus har 

ligeledes været på at sikre studerende i risikogruppens forhold. 

Idrætsudvalget ( AUS’ bestyrelse) 

Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger en person i AUS’ bestyrelse til at repræsentere 

studentermassen - frem for klubberne som resten af mandatbærerne. Vi har et godt 

samarbejde med AUS, som også er øget i løbet af rådsåret.  

Aktivitetspuljen  

Aktivitetspuljen har haft 50.000 kr. til at give til afholdelse er tværfaglige arrangementer. på 

Nuværende tidspunkt er det kun ca 30% deraf der er blevet brugt, dette skyldes dog nok at 

der har været mange andre puljer at søge.   

Kursusvirksomhed 

I foråret var det ikke muligt at afholde kurser onsite, så i stedet lavede vi et succesfuldt 

online event med Thomas Pape - som blev gentaget i efteråret. 

Lejeret  

Vi afholdte i samarbejde med Lejernes Retshjælt et kursus i lejeret - kort sagt et 

kursus i at forstå de mange ting i lejekontrakter, med særligt fokus på private 

udlejere. Kurset var ikke en stående succes med 3 tilmeldte og 1 deltager, men 

Lejernes Retshjælp var generelt positive og vil gerne stille op igen. 

 

Thomas Pape arrangementer 

I foråret holde vi et online event med Thomas Pape “træn dig god til eksamen uden 

eksamensangst” med næsten 200 deltagere over zoom. Thomas Pape er et navn der 

kan trække mange, og at det var over zoom gjorde, at folk kunne skjule sig lidt bag 

deres skærm. Eventet var en stor succes, som vi vælger at gentage her i slutningen 

af november 2021.  
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Circle U  

Circle U. blev sidste år officielt en del af European Universities initiativet, så i år er 

arbejdsgruppe arbejdet endelig kommet helt i gang, efter en periode med en masse 

opstartsarbejde. Aarhus er ansvarlig for arbejdsgruppe 2, herunder er der 7 under-

arbejdsgrupper, hvoraf vi har siddet i 4.  

I Circle U. Student Union (herefter CUSU) har vi arbejdet videre med vores vedtægter og 

organisationsstruktur. Desuden har vi haft repræsentanter med til 2 Generel Assembly 

møder, og repræsentanter i alle de forskellige arbejdsgrupper på de andre universiteter. 

Vi har holdt møder ca. en gang hver 1½ måned med en pause henover sommeren. Mange 

af de andre ambassadøre er på valg lokalt i sommerperioden, derfor var vi ramt af stort 

udskiftning efter sommeren, som kræver en del tid til opkvalificering. Det er et stadigt 

eksisterende problem i CUSU at vi mangler repræsentation fra visse af 

medlemsuniversiteterne, så der bruges meget tid af de øvrige på at opsøge og informere, for 

at få involveret flere universiteter.  

I slutningen af november (fra d. 25-27)  har vi ambassadøre fra Aarhus arrangeret et 

seminar for CUSU, hvor vi bliver 10-12 personer, og kan endelig holde fysisk møde for første 

gang siden marts 2020. En del af dette seminar holder vi sammen med Management 

Boardet fra Circle U., hvor vi skal være med til at evaluere på det første år af alliancen. 

AU’s digitale infrastruktur  

2021 er året hvor Brightspace overtog fra Blackboard. Hvert 4. år skal systemet sendes i 

udbud og denne gang vandt Brightspace over Blackboard. Flere fakulteter har inddraget 

deres studerende i Brightspace-grupper, mens der også har kørt både beta-test og forsøg 

på udvalgte kurser i forårssemestret. Mitstudie.au.dk overtager stille og roligt som central 

portal - her skal man i fremtiden sende dispensationsansøgninger, se skema m.m. Enkelte 

studier oplever problemer med skemavisning idet de modtager undervisning i lokaler uden 

for AU - bl.a. Medicin.  

Diversitet og ligestilling  

Vi har i Studenterrådet igen i år haft fokus på diversitet og ligestilling. Dette er blandt andet 

sket gennem vores arbejde for en mere inkluderende studiestart. Internt er der også arbejdet 

med at gøre Studenterrådet til et sted med plads til alle ved at indføre en samværspolitik. 
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Trivsel 

I år har der været stor fokus på at forbedre trivslen for studerende på universitet, 

formandskabet har været i dialog med rektoratet særligt angående studiestarten og 

studenterinddragelse i corona-tiden.  

Studenterrådets Buddy-ordning  

Studenterrådets Buddy-ordning er i 2021 udbredt til flere studier, herunder det store 

studie jura. Der er gode tilbagemeldinger og potentiale for udbredelse til næste år-    

 

A Healthy University Life  

Tiltaget ‘A Healthy University Life’, som indeholder både oplæg, workshop og pulje 

har været en udfordring at få gennemført. Både grundet nedlukninger men også 

manglende deltagelse fra studerende. Trivselsplujen skal uddeles til næste år, inden 

projektet rundes af. 

Studenterlinjen  

Studenterlinjen (tidligere AU Helpline) har dannet en bestyrelse, som efter 

trivselsmidlernes udløb kan drive den videre uden en ansat leder. Det har grundet 

nedlukning af universitetet desværre været svingende hvor mange der har kendt til 

Studenterlinjen. 

Et Internationalt Universitet 

Studenterrådet har arbejdet for et internationalt universitet gennem vores arbejde i Circle U. 

Derudover har det været et fokus for Studenterrådet i foråret at sige nej til dimensioneringen 

af engelsk sproget uddannelser, som desværre blevet sat i forbindelse med kandidat SU’en. 

Dimensionering skete desværre alligevel.  

Campus 2.0 og Universitetsbyen  

Meget af arbejdet på Campus 2.0 området har i år fungeret på fakultet og institutsniveau 

særligt på BSS, hvor der har været inddragelse af studerende via akademisk råd og diverse 

møder. Denne inddragelse kunne havde været meget større og bedre. I foråret bremsede vi 

dog i Studenterrådet byggeriet i en kortere periode, da der var uoverensstemmelse mellem 

kvadratmeterantallet og det lovede kvadratmeterantal. Dette drejede sig dog også i høj grad 
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på forskellen mellem netto og brutto kvadratmeter, som først blev klargjort efter vi igennem 

Folketinget fik stoppede processen. 

Studenterpolitisk forum 

Studenterrådet har deltaget i Studenterpolitisk Forum to gange hvor vi hver gang har sendt 

to repræsentanter af sted. De to emner vi har valgt har hhv. været “Optag” og “Studerende 

med funktionsnedsættelser”. 

 

Aktivistisk Koordinator  

Aktivistisk Koordinator var et nyt tiltag i 2021, som erstatning for KAMPUS. Aktivistisk 

Koordinator har hovedsageligt uddelt kampagnemidler, men har også stået for de aktiviteter, 

som KAMPUS tidligere har udført. Blandt andet SR’s bod til Studiemessen og SR’s 

synlighed til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Langt fra alle kampagnemidler er 

blevet uddelt, hvorfor Aktivistisk Koordinator til næste år bør se på hvordan midlerne kan 

blive mere tilgængelige for Fællesrådets medlemsorganisationer.  

APP  

Studenterrådet har i år arbejdet for at få en samlende app for alle foreninger på AU. Mere 

konkret arbejdes der for, at CBS Students app også kan fungere på AU. Der er givet positive 

tilbagemeldinger på arbejdet for rektoratet samt fra udviklerne af appen. Det er dog vigtigt, at 

der findes den nødvendige kapital til at kunne drifte, betale og onboarde på appen. Dette vil 

nok også kræve nyansættelser. Der er ligeledes blev afholdt inkluderende møder i 

apparbejdet. 

Klima 

Anders har i år været FU’s klimaansvarlige, med fokus på at SR gør en solid indsats på 

klima- bæredygitghedsfronten. Dette er på sin vis en relevant post, da klima er meget 

tværgående, og noget man næsten altid skal have i mente. Posten har dog vist sig svær at 

udføre i realiteten, og blev mest noget som var relevant, hvis vi blev inviteret til 

klimamæssige events. I fremtiden bør denne post blive mere veldefineret.  
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Nationale arbejdsopgaver  

Danske Studerendes Fællesråd  

Vi har generelt prioriteret at tage vores pladser i udvalgende samt bestyrelsen. Derudover 

har det været en prioritet at dukke op til møderne samt sende talstærke delegationer til PK. 

Der skal fortsat ses på, hvordan vi bedre bruger mulighederne DSF har.  

 

Politikkonferencer 

DSF holder halvårligt politikkonferencer, som er deres generalforsamlinger. Her har vi 27 

mandatter, som vi tager. Der besluttes arbejdsplaner, politikpapir samt nedsættes et 

forretningsudvalg i DSF og vælges menige til bestyrelsen. 

Forår 

Der blev i foråret tradition tro afholdt PK. Peter Stounbjerg var delegationsleder i en 

formindsket delegation grundet det onlineformat. Studenterrådet deltog dog stadig aktivt i 

arbejdet med politikpapirerne, der var til behandling. 

Efterår  

I efteråret afholdte DSF det første fysiske PK i to år. Denne gang var det på DTU. Anders 

var politiske delegationsleder og Erik var den sociale delegationsleder. Selve PK forløb 

nogenlunde. Tidsplanen var meget presset, hvorfor flere sociale tiltag og pauser blev 

droppet for at det hele kunne nås, da vi flere gange overskred tidsplanen.  

I selve det politiske arbejde var vores delegation meget grundig og stillede klart flest 

ændringsforslag. Vi oplevede dog flere problemer i forhold til diskursen fra de andre 

delegationer, og følte at tonen var ret dårligt specifik imod os. Dette, kombineret med nogle 

specifikke ændringsforslag om autonomi vi ikke fik igennem, endte med, at vi stemte blankt 

til arbejdsplanen.  

Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse (DSF’s bestyrelse)  

Studenterrådet har i år deltaget aktivt i DSF’s bestyrelse, samt afholdt et bestyrelsesmøde i 

Aarhus, hvilket var en stor succes. Bestyrelsen har talt meget om processen for opstilling til 

DSF og arbejdet med sproglig tilgængelighed. Derudover har en række nationale dagsorder 

såsom SU, Udflytning og Trivsel fyldt meget. 
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Organisatorisk udvalg, OU 

Studenterrådet har det seneste år deltaget aktivt i OU, hvor der hovedsageligt har været tale 

om DSF’s strategi og behandling af processen for opstilling til FU. 

Levevilkårspolitisk Udvalg, LU  

Studenterrådet har aktivt deltaget i LU hvor, der bl.a. er blevet udarbejdet et SU- politikpapir.  

Uddannelsespolitisk Udvalg, UPU  

Uddannelsespolitisk Udvalg har i løbet af året haft møder i hele landet med forskellige 

emner. Vi har været over demokratisk bestyrelsesarbejde, hvor vores 

bestyrelsesmedlemmer deltog i et opkvalificerende oplæg om arbejdet i en 

universitetsbestyrelse. Henover vinteren skal UPU skrive et politikpapir til vedtagelse ved 

næste Politik Konference. 

Internationalt udvalg, IU 

Internationalt Udvalg har haft en række møder i år, med relativt lavt fremmøde. Fra 

sommeren blev det muligt at holde fysiske møder. IU har løbende præsenteret internationale 

problemstillinger for udvalgets medlemmer og inviteret til konferencer og møder med 

internationale samarbejdspartnere.  

Studenteransattes Landsforbund - SUL  

Studenteransattes Landsforbund gennemgik i foråret en omlægning i bestyrelsen, for at 

udvide arbejdskraften og lægge den hos interesserede i studenterfagbevægelsen. Ulempen 

her er, at flere af disse ikke committer sig, og vi sidder oftest kun 3-4 til møderne. SUL har 

aktuelt ingen forperson, da det ikke er lykkedes at finde en der ønskede det. Denne skal 

sandsynligvis findes blandt interesserede medlemmer i SUL, og dem er der aktuelt ikke 

mange af. Arbejdet er ellers fordelt og sat i et 3-årshjul.  

Overenskomstforhandlingerne i foråret var en stor succes, og SUL fik gennemført vores 

vigtigste punkt med en bedre pensionsaftale, der skal mindske risikoen for klatpensioner. 

 

Samarbejder 
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Den Grønne Studenterbevægelse  

Studenterrådet har haft kontakt med Den Grønne Studenterbevægelse og har bl.a. inviteret 

dem med til DSF’s Politik Konference såvel og Studenterrådet er løbende blevet inviteret til 

at være med i at organisere Klimamarch, som vi dog måtte afslå grundet at det lå oven i 

univalget. De har derudover fået rabat til studiemessen. 

Retshjælpen  

I foråret begyndte der en dialog med Studenterrådets Retshjælp om at udarbejde en skriftlig 

samarbejdsaftale, som kan fornyes hvert år. Retshjælpen drives selvstændigt af de frivillige 

derinde, men det har været vigtigt at sikre at tilhørsforholdet til Studenterrådet stadig er 

stærkt.  

 

Aarhus Kommune  
 

Studenterrådet har i år været i tæt kontakt med kommunen. Dette har udover nedenstående 

område handlet om snakke om frivillig livet og dét at være studerende i kommunen. Vi har i 

den forbindelse også haft besøg af borgmesteren, som vi fik en god snak med. Det er vigtigt 

fortsat at have fokus på samarbejdet med kommunen, da de er vigtige for studerendes 

trivsel og boligforhold mm. 

Visionplan for Aarhus Midtby 

Studenterrådet har deltaget i flere inddragelsesmøder om Visionsplan Aarhus Midtby, som 

kommer i høring. Idet halvdelen af beboerne i Aarhus Midtby er i alderen 18-30 - og en god 

del af disse studerende - er det meget relevant for Studenterrådet.  

Boligkonference  

I august deltog vi i Aarhus Kommunens Boligpolitik Konference på Radisson Hotel. 

Her sad Marie som en del af et panel og delte ud af de studerendes vinkel på 

boligsituationen i Aarhus.  

Alkoholpolitik 

Anders var sidste år inviteret til et møde af daværende rådsmand Jette Skive, som 

gerne ville ændre alkoholpolitikken blandt unge i Aarhus - man skulle drikke mindre. 

Dette arbejde ledte ud i et udspil, som havde flere bekymrende punkter, bl.a. ting 
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som at man skulle gentænke studiestarten og fredagsbarerne. Disse tiltag blev talt 

ned, og det endelige udspil endte i stedet med at fokusere på at skabe alternativer til 

alkohol-fyldte fester, som vi anbefalede i første omgang.  

 

 

Opsummering 

 
Vi vil gerne sige tak for at have læst denne rapport. Det kan opsummerende siges, at dette 

både er en forkortelse samt kun en del af alt det, som vi i Studenterrådet har arbejdet på i 

det sidste år. Det vil derfor også som altid være muligt at stille spørgsmål til rapporten til 

mødet, samt løbende stille spørgsmål til forretningsudvalget. Det kan være en god ide at 

læse beretningen i tråd med årsplanen for året. 
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