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1 Formalia 
1.1 Valg af dirigent 
Nana 
1.2 Valg af referent 
Nana 

2 Foreningsrundesrunde 
UNF Aarhus 
Udbrede interesse for unge især gymnasieelever. Startet sæson op med første fordrage. 26 nye frivillige, så 
de håber på at få en god flok engagerede frivillige. 38 aktiviteter planlagt frem til næste sommerferie.  

TKM 
Taget mod nye studerende. Kæmpet lidt med to nye uddannelser og semester struktur. I gang med 
planlægning af de to rusture. 

Mat/Fys-Tutorgruppen 
Taget mod nye studerende og afholdt rusdage. Sender russerne afsted på rustur i weekenden.  

MFSR 
Beskæftiget sig med opstart og introduktion til nogle af de nye russere. Eksamensforedrag der skal 
arrangeres og næste semester er der LaTeX-foredrag. Skal have gang i en eller anden form for 
rekrutteringskampagne. På fysisk arbejdes der med den nye organisation (ISA).  

MoGenS 
Introduktion til nye studerende både på molbio og molmed. Ved at planlægge studietur som afholdes først i 
november, så der er masser at lave. Arrangerer pubquiz med Zonen, især henvendt til russerne (lær dit 
universitet at kende).  

BFU 
Sælger dissektionssæt og kommer derigennem til at introducere sig til de nye studerende. Planlægger et 
litteratursøgningskursus og Pelles fødselsdag. 

TÅGEKAMMERET 
Følgende sker I den kommende måned I foreningen (information modtaget per mail): 
 - TK-Open på onsdag med brætspil i MatLab 
 - Foredrag med Thomas Skov onsdag d. 13/9 
 - Generalforsamling hvor vi får ny bestyrelse og nyt festudvalg 

3 Studieadministrationen 
Ingen fremmødte fra studieadministrationen 
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4 Opsamling på studiestart 
TKM 
Fik lovet en introduktion af ny semesterstruktur, men måtte selv afholde et møde med studievejlederne, hvor 
der også var forvirring omkring nogle ting blandt studievejlederne. 
Der er kommet et link med i mailen i velkomstbrevet som bliver sendt på e-boks. Det lykkedes derfor 
halvdelen af russerne at finde i facebook-gruppen, så det er fremskridt.  
De to nye uddannelse giver lidt problemer. Uddannelserne hedder det samme som nogle diplomingeniør-
uddannelse og der var nogle studerende som havnede det forkerte sted. Har fundet nogle ingeniør-studerende 
som kan hjælpe med rundvisninger mm. på de to nye uddannelser.  

Mat/Fys-Tutorgruppen 
Information om de optagede kom først ud mandag middag, hvor de begyndte om onsdagen. Det skabte 
meget pres omkring fordeling af hold mm. (TKM melder samme problem).  
Det er frustrerende at Statskundskab må drikke alkohol på den anden side af parken. Reglerne lyder på, at 
man først må servere alkohol efter kl. 16, men man kan få dispensation, det er der ikke blevet givet på ST.  

5 Forlængelse af studiestart 
Indlæg fra Kåre: Vi (ST) er nogen af de eneste som kun har 3 rus-dage, andre steder har de en rus-uge (hel 
uge). Kåre har fundet en rapport fra dansk evalueringsinstitut. Her fremgår det at en længere rus-uge kan 
mindske frafald. En længere rus-uge betyder at man har større change for at blive socialt integreret. Risikoen 
for frafald falder med 0,2 procentpoint per dag. Vil tage det med til dekanen, men hvad siger tutor-grupperne: 

Svar fra TKM: Tutorerne vil nok blive ret trætte. Her har man spredt flere arrangementer ud over 
studiestartsperioden. Inde i en stime, hvor man har et program der kører godt. Laver ikke læsegrupper, da det 
sker automatisk gennem undervisning og opfordring fra tutorerne. 

Svar fra Mat/Fys-Tutorgruppen: Er ikke sikker på, at det vil være godt. Det bliver hårdt at tage to ekstra 
dage. Ville nok sætte mængden af program ned per dag. Informationen om de nye studerende skal så også 
komme tilsvarende tidligere (det var der problemer med i år). Forsøger at lave studiegrupper og socialisere 
den vej.  

6 Opstartelsesprøve 
Bekymringer om det vil det give et mindre optag. Der bliver også udtrykt undren over, hvad en kognitiv-test 
går ud på. 

Der skal ikke kun være oplæg i 3 timer, men det skal være interaktivt. Det kunne ske gennem rundvisninger 
og måske stande man kan gå rundt til - det kunne være forskellige kurser, foreninger mm. En vigtig ting vil 
være at få lov til at snakke med studerende. Desuden vil et oplæg fra en studievejleder være en god ide. 

5 Eventuelt 
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Der afholdes møde med dekanen den 15. september 2017. Kontakt Kåre senest den 12. september, hvis man 
vil have noget taget op på mødet (mail: kaare.k.r.dk@gmail.com). 

TKM: Til næste år udvides de to nye uddannelserne med 60 flere studerende. Det betyder at det bliver svært 
at finde plads til alle de nye studerende. Kun sø-auditoriet er stort nok og det er meget dyrt.  
Det bliver foreslået at der oprettes en seperat tutorforening for de to nye uddannelser. Det kan gøres ved at 
dele foreningen og arrangementer lidt op og så arbejde frem mod at splitte op i to foreninger. Mat/Fys-
Tutorgruppen har stor erfaring med at håndtere mange studerende til studiestart og det bliver foreslået at de 
to tutorgrupper sætter sig ned sammen, så TKM kan høre om Mat/Fys-Tutorgruppens struktur. Det kommer 
til at kræve en stor omstrukturering 

6 Næste møde 
Mandag den 30. november 2017 
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