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KOMMENDE VIGTIGE
DATOER/ARRANGEMENT
ER:

HVAD HAR VI LAVET
UNDER CORONA I
ARTSRÅDET? 

Der er mange idéer på bagearket, men desvære har vores
arrangermenters afholdelse også været hindret af corona-
situationen. Men det betyder bestemt ikke, at vi ikke har haft
travlt. Der har været en masse at se til givet situationens
omstændigheder. Vi har brugt meget tid på at arbejde med,
hvordan eksamenssituationen under corona lockdown bedst
muligt kunne løses. Der kom forskellige udmeldinger undervejs,
der skulle tages stilling til. Det skulle dog gerne ligge klart nu,
om der er blevet oprettet nødstudieordninger på de pågældende
kurser, og hvad disse indebærer. Det er en beslutning, der er
taget mellem afdelingslederen og uddannelsesnævnet på det
pågældende studie. Beslutningen er blevet truffet lokalt i vores
øjemed. Højt på listen har vi også, at hjælpe dem der kan være
strandet i lidt af et udvekslingskaos. Samt de der skriver
speciale, men har været nødsaget til, at skulle omlægge deres
speciale til noget mere teoretisk, fordi det har været umuligt at
indsamle empiri. Eller det har været svært at få arbejdsro til at
skrive grundet børnepasning, adgang til bøger eller noget helt
tredje. Hvis I har nogle spørgsmål, så er I mere end velkomne til
at skrive til os. 
 
 
 
 
 

Inklusiv at bage på idéer...

ARTSRÅDETS NYHEDSBREV

Artsrådet kan altid kontaktes på artsraadet@gmail.com.
Begivenheder & arrangementer findes på facebook: Artsrådet Aarhus
Universitet - Studenterrådet på Arts
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Artsrådsmøde d. 20. maj på
Zoom: 
Vi vil arbejde med emnet
“Coronaoplevelsen for de
studerende på Arts”. Vi ser
frem til at snakke mere om
hvordan sundhedskrisen har
påvirket vores fakultet. 

Følg vores FB og Insta-side for
nye events og kampagner

ligesom denne
#auhjemmekontor

https://www.facebook.com/events/428891921155274/
https://www.facebook.com/events/428891921155274/
https://www.facebook.com/events/428891921155274/


ÆRLIGT, HVORDAN GÅR
DET MED DIG? 
Det kan være rigtig svært at omstille sig til en hverdag, hvor alt
helst skal finde sted indenfor hjemmets fire vægge - både fysisk
og mentalt. Det kræver en del selvdisciplin at opretholde
hverdagens struktur, og det kan måske være frustrerende for
mange. Bibliotekerne er lukkede og caféerne bruges kun til
take-away, og det er ikke længere muligt bare at sætte sig for at
læse på sin y-café.  Det kan være ensomheden begynder, at
melde sin ankomst i takt med at 'lockdown' dagene skrider
frem. Det kan også være, du skriver speciale, og står og mangler
lige dén bestemte kilde. Én ting er sikkert, du er unægteligt
alene, men hvor kan du søge hjælp? 
 
Studypedia - https://studypedia.au.dk: Denne side kender du
nok allerede. Men det kan være en god idé at besøge den igen.
Du kan blandt andet finde råd omkring studievaner i den
forbindelse redskaber til og omkring, hvordan man kan
strukturere sin tid. 
 
AU Library - https://library.au.dk/ditdigitalebibliotek/:
Biblioteket er måske fysisk lukket, men det betyder ikke, at der
ikke er nogen  hjælp at hente. Bibliotikarerne arbejder
hjemmefra, og er mere end villige til at hjælpe med at finde
eller bestille en e-bog hjem, hvis der er brug for det. Inde på
linket kan du finde ud af hvilke digitale databaser, vi har
adgang til. 
 
AU Helpline - http://auhelpline.dk: Hjælpelinjen holder stadig
åben for at chatte mellem 19-22 på trods af universitetets
fysiske nedlukning. Det er en anonym støtte givet fra
studerende til studerende - det kan være samtaler om alt fra
ensomhed til faglige redskaber.
 
TooGoodToGo - https://toogoodtogo.dk:  Er du sulten, men
lever på SU? Så er dette måske noget for dig. Det er en app, der
hjælper med at bekæmpe madspild, hvor restauranter, caféer,
bagerier osv. sælger deres mad billigere, fordi dagen lakker
mod enden, og maden er ikke blevet solgt endnu. 
 
Artsrådet er ikke blevet sponsoreret af nogle af de ovenstående.
 

 

DET NYE ARTSRÅD
- HVEM ER VI?

Du har måske allerede lagt
mærke til os? På det
konstituerende Artsrådsmøde d.
13. februar 2020 blev vi valgt ind i
forretningsudvalget - i daglig tale
forkortet FU. Forretningsudvalget
har til fornemmeste opgave, at
skulle sørge  for den daglige drift
af vores studenterforening. Vi
arbejder for de studerende, så
alle på Arts kan få et godt socialt
og fagligt studiemiljø. Efter vi
blev valgt satte vi os ned for at
tænke over, hvad vi kan tilbyde
jer af gode sager i løbet af året.
Samt hvordan vi kan arbejde
bedst sammen som det nye
Artsråd og bruge hinandens
styrker. Det er så vigtigt for os, at
vi er i tæt kontakt med de lokale
fagråd, så vi ved, hvad der rører
sig lige netop indenfor jeres
studie. Vi opfordrer jer til at
kontakte os med stort som
småt.  
 
Med venlig hilsen os alle fire,
Puk Jensen (forkvinde), 
Sarah Valentin (næstforkvinde),
Katrine Kristensen (kasserer) og
Jonathan Rossen (menigt
medlem) © Sarah Valentin
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