
D. 3. NOVEMBER KL. 16 I STAKLADEN
KOMMUNALVALGSDEBAT

D. 8.-11. NOVEMBER OVERALT PÅ AU
UNIVERSITETSVALG

 
D. 12.-14 NOVEMBER PÅ DTU
DSF'S POLITIKKONFERENCE

EFTERÅR 2021 TREDJE UDGAVE

ARTS og Studenterrådet
KORT INFORMATIONSBREV TIL FAGRÅDENE

Vigtige datoer

D. 17. OKTOBER KL. 22 PÅ STYRELSEN
PLAKATSTORM

D. 26. OKTOBER KL. 11-13 I KANTINERNE
STORE K(L)AGEDAG

D. 27. OKTOBER KL. 16 STUDENTERNES HUS
FRIVILLIG GALLA

Om begivenhederne for
fagrådene på Aarhus Universitet
Kære Fagråd, efter vores sidste nyhedsbrev er der
kommet en masse begivenheder i kalenderen. Så skriv
disse ind i jeres hukommelse og skemaer, for I er
naturligvis inviteret til det hele helt gratis! Det er dyrere
ikke at være med. 

Plakatstorm er det første som afholdes natten til
mandag, hvor vi dækker hele campus ind i plakater. Vi
mødes ovre på Studenterrådets gang (over i
Studenternes Hus) og der er masser af  hygge.
 
Store k(l)agedag afholdes i kantinerne på AU på tværs
af alle fagråd. Vi står selv i Nobel, og fagrådene må
meget gerne stå sammen med os. 

Frivillig Galla afholdes af Studenterrådet og AU, og skal
fejre alle de frivillige (her især fagrådene). Find
begivenheden på facebook, der vil være god
forplejning!

Kommunalvalgsdebatten holdes i Stakladen efter
mange års tradition. Universitetsvalget er dog det helt
store, hvor vi sender en vagtplan ud til jer. Man skal kun
give den tid, som man har, men der følger masser af
frynsegoder med at være i valgbod, herunder gratis
aftensmad hver aften, en computertaske, krus,
høretelefoner og meget mere!

Lige efter valget holder Danske Studerendes Fællesråd
deres politikkonference på DTU. Her vil vi blandt andet
diskutere, hvad de studerende synes om SU, og hvad
der skal sættes fokus på nationalt i 2022. Transport,
kost og logi bliver dækket, så tag bare med og mød de
andre Studenterråd i Danmark!

Vi holder også Julehygge på Studenterrådet, hvor der
vil være æbleskiver, gløgg, juleklip og masser af hygge. I
starten af december konstitueres Studenterrådet.

Venlig hilsen  ARTSrådet

D. 30. NOVEMBER PÅ STYRELSEN
JULEHYGGE

D. 2. DECEMBER STUDENTERNES HUS
KONSTITUERENDE FÆLLESRÅDSMØDE


