
 
 

 

         Referat af MR møde 
 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Ordstyrer: Agnes. Referent: Silje 

Tilstede: Mai-Britt, Daniel, David, Nina, Martin, Ellen, Mette, Josephine,  

Malene, Agnes, Sara, Ane, Bjørn, Katrine, Julius, Julie,  

Tharsika, Kristoffer, Nikolaj, Kristine, Vibeke, Niels, Jelena, Majuran 

Afbud: Nina R, Amalie, Lene, Lasse, Peter, Rasmus, Karen 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Tal for Aarhuspladser -  ret dette i seneste referat. Punkter til eventuelt tilføjes. Ellers er begge 

dele godkendt. 

 

3. Fælles foto – v. Mai-Britt  

 

4. Generelle facts om AU. Tips og tricks. – v. Nina Bjerre – orientering 

 

Oplæg: Universitetsbestyrelsen består af 11 mand (2 studerende, 2 VIP’er, 1 TAP’er, 6 

eksterne). Under universitetsbestyrelsen sidder universitetsledelsen som består af rektor, 

prorektor, universitetsdirektør samt dekanerne for de fire fakulteter ved Aarhus Universitet. 

Fakulteterne på AU er: Health, Science, BSS og Arts. Hvert fakultet har deres egen ledelse som 

består af en dekan og en fakultetsledelse (3 prodekaner).  

 

På Health fakultetet:  

Dekanen fordeler de penge som fakultetet har, ud på 6 institutter: biomedicin, klinisk medicin, 

folkesundhed, retsmedicin, odontologi, samt skolen for klinikassistenter/tandplejere/kliniske 

tandteknikere.  Under dekanerne ligger akademisk råd, der fungerer som et rådgivende organ - 

her er studerende fra de 6 institutter repræsenteret (MR har to pladser i dette råd). Desuden er 

der institutfora (5 stk), hvor MR er inviteret til at sidde i de 4 af dem. Derudover er der 

Studienævnet som er det institutorgan, der sammen med studielederen og 

studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen.  

 

I kan se resten af Ninas tips, tricks og facts på den powerpoint som ligges på MRs 

facebookgruppe og dropbox.  

 

5. Fakultetsmidler – v. Ellen – orientering 

FU har søgt om 25.000 til MR for 2016. Der er ikke kommet svar endnu. Tidligere fik MR 

automatisk tildelt 25.000 af fakultetet, men nu skal det søges aktivt. 

 

Dato og tid:  
13/10/2015 kl. 17-19 
Sted:  
Frokoststuen, 
Folkesundhed (bygn. 
1260) 
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6. Overnatningsmuligheder i klinik – v. Ellen (Viborg) og Ane (Herning) – 

orientering – diskussion 

 

Oplæg:  

Ang. overnatningsmuligheder i Viborg: 

 

I forbindelse med foreningsbazaren havde MR en stand hvor de studerende kunne skrive hvad 

de var utilfredse med ift. medicinstudiet. Her var der mange som gav udtryk for at de var 

utilfredse med overnatningsmulighederne ifm. klinikophold i Viborg.  

MR sendte en mail til administrationen i Viborg. De skrev at de beklagede omstændighederne, 

men at de pt. ikke kan bygge nyt eller finde nye lokaler. 

 

Ang. overnatningsmuligheder i Herning:  

 

Ane fik en henvendelse fra en 10. semesters studerende som havde været 4 uger i klinik i 

Herning. Hun skrev at man boede tre personer på et vandrehjemsværelse, og at dette gjorde det 

svært at få plads til at studere. Der var mange ledige værelser på vandrehjemmet, men alligevel 

skulle de deles 3 om et værelse. Hvad mener MR om dette? 

 

Diskussion af problemstilling:  

Når man skal i klinik i Herning bliver man enten tilbudt vandrehjem, lejligheder ved sygehuset, 

eller husning 30 min. fra Herning. Husningsordningen afhænger af hvor mange 

jordmoderstuderende de har fra gang til gang. De fleste studerende er afhængige af at få et 

værelse, fordi det ca. tager 2 timer at pendle fra Aarhus til Herning. Det burde derfor være et 

tilbud, at man får sit eget værelse, så man kan få ro til at studere. Hvis de i Herning ikke vil 

ændre husningsordningen, kan man i det mindste bede dem om at gøre det klart for de 

studerende at de kan komme til at dele værelse med 2 andre.  

 

Forslag: MR kan kontakte sygehusledelsen ang. problemstillingen og sætte Kristjar på CC i 

mailen.   

 

Konklusion: Ane skriver først til sygehusledelsen – resultat meldes ud til MR. Derefter kan 

Kristjar kontaktes.  

 

7. Tovholdere for alle MR udvalg – v. Katrine – orientering 

 

Oplæg:  

FU vil gerne have en tovholder i hvert udvalg. De forskellige udvalg skal sende en mail til FU 

med navn på deres tovholder. Kontaktlisten i google docs opdateres efterfølgende.  

 

8. Blackboard og kommende pilotprojekter – v. Khoa – Orientering  
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9. Valg til studienævn og akademisk råd – v. Nina Bjerre – beslutning 

 

Oplæg: Sidste opstillingsfrist er d. 6. nov. Alle studerende kan stemme såfremt der opstilles 

modkandidater. 6 personer fra MR skal stille op til SN + en suppleant. I AR er der to MR 

pladser og en suppleantplads. 

 

Oplæg om SN: Rul starter pr. 1. februar. De som vælges ind nu, følger med i facebookgruppe 

og på mail, så man er godt med til når det nye rul starter. Aktuelle sager i SN er: det 

internationale semester – hvordan skal pensum være, samt tilrettelægning af professionsspor.  

 

AR: Der er møder af 3 timers varighed, 4-5 gange om året. I foråret er der et AR seminar hvor 

man mødes på Sandbjerg.  

 

Sidste AR møde:  

På sidste AR møde var der et punkt ang. refleksion over det aktuelle politiske miljø (v. Allan 

Flyvbjerg). Her fremgik det at universiteterne er pressede økonomisk pga. fremdrift og fordi de 

skal spare 2% de kommende år. De universiteter som kun får penge ved at uddanne studerende, 

vil især blive pressede, forudser han. Dette gælder først og fremmest RUC, men også AAU og 

SDU. Måske disse i fremtiden kun vil fungere som bacheloruniversiteter. AU står derimod 

stærkere fordi man bla. på Health får mange eksterne bevillinger ift. forskningsmidler. 

 

Valg:  

 

SN kandidater: Agnes, Malene, Julius, Mai-Britt, Vibeke, Nikolaj, Ellen, Tharsika.  

 

Efter afstemning blev følgende valgt ind: Ellen, Nikolaj, Mai-Britt, Julius, Vibeke, Agnes. 

Malene bliver suppleant.  

 

AR kandidater: Mai-Britt og Julius. Sara stiller op som suppleant.   

Alle kandidater kommer med.  

 

10. Ekstern kommunikation i MR – v. Nina Bjerre – diskussion 

 

Oplæg: 

Hvem skal svare på mails og henvendelser? PRIT, FU, Silje? En mere klar arbejdsfordeling. 

- Er det uhensigtsmæssigt at vores primære mailadr. vedr. henvendelser tjekkes to gange 

ugentligt? 

- Skal tovholdere fra de forskellige udvalg have adgang til facebookbeskederne? 
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Diskussion af ovenstående:  

 

Hvert relevant udvalg kunne have en mail eller man kunne lave en MR kontaktliste – evt. på 

facebooksiden. Man kunne også sige at hver tovholder fra udvalgene skulle få adgang til MR-

facebooksiden og dermed svare på de beskeder som er relevante for dem. BB kunne evt. også 

blive den samlende platform. De fleste mails svarer Silje selv på, men i forbindelse med 

holdningsspørgsmål, må disse videresendes til det udvalg fra MR som mailen er relevant for. 

Det er dog ofte svært for Silje at finde ud af om udvalgene ser de mails som hun videresender 

til dem, og holde øje med om der bliver svaret. I den forbindelse kunne hun evt. være med i de 

forskellige udvalgs facebookgrupper, og meddele der hver gang der kommer en mail som er 

relevant for dem.  

 

Konklusion:  

Når Silje sender en mail videre, skriver hun samtidig en besked på facebook til det udvalg som 

mailen er relevant for. Hun vil som tidligere, svare afsenderen af mailen, at udvalget vil vende 

tilbage med et svar. Når udvalget svarer på mailen, sættes Silje på CC. Tovholderne i udvalgene 

skal have adgang til at kunne svare på beskeder på facebook.  

 

11. UPU-nyt – orientering 

 

Oplæg: Nina Rise var til det konstituerende møde hvor der bla. var kommet svar fra Fadls 

studieundersøgelse. Denne viste bla. at alle medicinstuderende føler eller har følt sig stressede 

ifm. studiet.   

Der er konference om fremdriftsreformen torsdag d. 29.10, og her kunne det være relevant for 

MR at deltage. Dem som gerne vil deltage kan skrive til FU. Transport osv. kan dækkes af MR. 

Se yderligere punkter fra mødet på MRs facebookgruppe.  

 

12. Forslag til punkter v. institutforum for klinik medicin – v. Ellen – orientering 

 

Forslag til punkt: Evaluering af kandidat semestre – der afholdes mundtlige evalueringer – 

dette betyder dog at de kursusansvarlige ikke får nok feedback da der ikke spørges ind til dette 

(Kristjar). Kursusansvarlige vil gerne have noget på skrift.  

 

Kommentarer til punkt:  

Den skriftlige evaluering skal generelt italesættes. De studerende føler at evalueringerne ikke 

bruges til noget. Man kan opfordre til at de fortæller de studerende at de rent faktisk bruger det 

til noget.  

 

13. Eventuelt: 

 

Arkiteksudvalget: Har fået et møde med Allan Flyvbjerg.   
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Blackboard v. PRIT: Mai-Britt har været til møde ang. Black Board, hvor MR er blevet 

oprettet som organisation. De studerende skal aktivt selv vælge MRs organisation til, via. deres 

egen BB side. Alle studenterforeninger kan blive en del af Black Board, lige som MR er det nu. 

Spørgsmålet er om der skal satses på Black Board for alle studenterforeninger og om MR skal 

gå all in på at kommunikationen til de studerende skal foregå via. denne kanal. Dette skal 

diskuteres i PRIT. 

 

AMEE konference: Medicinsk uddannelse i udlandet - Julius holder oplæg om dette til næste 

MR møde.  

 

Fællesrådsmøde i SR: På psykologi laver man velkomst for kandidatstuderende som kommer 

udefra  - kunne man gøre dette på medicin også?  

 

Kommentarer til ovenstående: Det er studievejledernes ansvar. Malene har et møde med 

studiekontoret og tager ideen med videre.  

 

Bestyrelsesvalg på AU: To studerende fra SR stiller op, og fagrådene bakker op omkring disse. 

MR stiller op for medicin, og de stemmer som MR kandidaterne får, gives til de to kandidater 

fra SR. Julius, Ane, Niels, Vibeke og Julie stiller op for MR. Kandidater kan få taget billeder 

mellem d. 20-21. oktober fra kl. 10-18.00. Se mail på MRs facebook for yderligere info. 

 

PRIT: Er i gang med at få lavet kopper til varmestuen – disse skal købes over EAN.  

 

Festudvalg: Husk at svare på julefrokostdoodle senest d. 15.10.2015. Der er Tour de fredagsbar 

d. 23. oktober.  

 

14. Til orientering: Datoer for MR-møder i efteråret 2015 

Tirsdag d. 13. Oktober kl. 17-19 

Mandag d. 9. November kl. 17-19 

Onsdag d. 9. December kl. 17-19 

Torsdag d. 14. Januar kl. 17-19 

 

 

 


