
 

24. september 2014 17.15-20.45   REFERAT 

Lokale 1453-229 

 
1. Formalia (10 min.) 

1.1 Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt, dimensionering med oplæg fra Sune. OK. 
 
1.2 Godkendelse af referat fra rådsmødet 22. maj (bilag 1) 

OK. 
 
1.3 Valg af ordstyrer 

Jeppe Kaas valgt. 
 
1.4 Valg af referent 

Niels Christian valgt. 
 
1.5 Navnerunde 

Jeppe Pedersen Kaas (Religionsvidenskab), Henrik Hjortshøj Jacobsen (Teologi), S. Sørensen 
(Lingvistik), Camilla Lodberg Holck Madsen (Spansk), Helge Mørch Suneson 
(Uddannelsesvidenskab), Thea Mosegaard Pedersen (Uddannelsesvidenskab), Sissel Wolf 
Mundberg Sørensen (Uddannelsesvidenskab), Alexander Thomsen (Uddannelsesvidenskab), 
Dorte Effersøe (Religionsvidenskab), Camilla Viig Pallesen (Antropologi), Emma Matilde Krog 
(Nordisk), Carmen Grove Vind Jensen (Idéhistorie), Steff Elgaard Wiklund (Klassisk 
Arkæologi), Ida Møller (Arabisk), Andreas Birch Olsen (Filosofi), Kristina Christensen 
(Klassisk Arkæologi), Kirstine Josephine Wambui Mundia Mandrup Pedersen (Klassisk 
Arkæologi), Lieve Vermeulen (Religionsvidenskab), Jeppe von Tangen (Nordisk), Christina 
Sørensen (Historie), Sune Koch Rønnow(Klassisk Arkæologi) og Niels Christian Dahl 
(Idéhistorie). 
 
1.6 Valg af stemmetællere 

Sissel og Alexander valgt. 
 
2. Kort præsentation af det næste semesters aktiviteter i artsrådet (10 min.)  

Arrangementer sammen med AU Career Arts (Marketing for studerende), 7. november er 
sidste dato for opstilling af kandidater til studienævnsvalget. Sidste Artsrådsmøde bliver 
julefrokost, og der kommer til at være aktivistpleje.  
14.-16. november er der politisk konference, der vil være besøg til Emdrup inden valget så de 
kan få noget materiale. Arrangementer med DM vil også blive holdt. Studenterrådet holder 
Hyttetur d. 3.-5. oktober.  
 
Hvad er Artsrådets rolle med AU Career? Vi hjælper dem med at komme ud til flere 
studerende. Her kunne det være en idé også at få vores egne arrangementer ud. Samarbejdet 
er dog meget nyt, og AU Career er kun lige i gang med at etablere sig selv. 



 

 
3. Fremlæggelse af halvårsregnskab v. Kasserer Jeppe (10 min.) (bilag 2) 

Der har været brugt penge på kaffekander, som gør det lettere at dele kaffe ud ved 
arrangementer. Der er blevet brugt penge på kagemænd, og handouts (muleposer m.m.) ved 
diverse arrangementer. Print og møder koster penge, og det gør Artistisk Festival også 
(Dekanatet har lovet penge som vi ikke har fået endnu). Et stort Fagudvalgsmøde samt UFU-
seminar blev holdt i løbet af foråret. Der er blevet givet løn over sommeren (juli/august), 
dette var en fejltagelse da den normalt bliver givet over vinteren (december/januar), så i 
vintermånederne bliver lønnen blot droppet. 
 
4. De kritiske revisorers bemærkninger (10 min.) 

Der er ret mange penge tilbage fra Artsrådsmøderne. Der skal rejses mere, der er blevet brugt 
for få penge. Budgettet som helhed ser fint ud, set bort fra lønnen. Der vil blive rejst til 
Emdrup i starten af november. De mange penge fra Artsrådsmøderne vil blive brugt på 
kampagner eller en større julefrokost. Det kunne dog være en idé at betale for oplægsholdere 
til møderne.  
 
5. Workshop om SMU 2014 og institutorganisering på Arts (30 min.) (bilag 3, 4 og 5) 

SMU 2014 bliver kørt af Kristina, der er mange problemer med timetal, stres og ensomhed. 
Institutorganisering bliver kørt af Kirstine, der skal laves et debatindlæg til hvordan dette kan 
finde sted så vi får ordentlig inputs til den nye dekan.  
 

Pause med mad (30 min.) 

 
6. Opsamling på Workshops (15 min.) 

SMU 2014 
En måde at få flere undervisningstimer om ugen kunne være at få ældre studerende til at 
undervise, det ville samtidig sænke ensomheden da der ville være flere mennesker sammen, 
og skabt bedre kontakt mellem årgangene. Der mangler steder at sidde og snakke med sine 
medstuderende, det er ikke godt for studiemiljøet. En faktor i stres kunne være at man ikke 
ved hvad der er forventet af en, det ville også blive medhjulpet af bedre kontakt til de ældre 
studerende. Det kunne måske overvejes hvordan man kan inddrage erhvervslivet i 
undervisning eller studiemiljøet. 
 
Institutorganisering 
Der var 3 muligheder, lade ting være som de er nu, ændre lidt, eller ændre meget. Artsrådet 
indstiller til forslag 2 med små justeringer. På trods af forslagene vil der være et afsnit til 
generelle krav vi vil have lige meget hvad. Der har været god sparring mellem de store 
studienævn, men det er ikke så let at se da der er dårlig synlighed for de medlemmer der 
sidder i studienævnene. Afsnit 2 om CUDIM burde slettes, da den er forkert. Man burde 
inddrage overvejelser omkring geografiske problemer, såsom Moesgaard og Emdrups kontakt 
til afdelingerne i Aarhus.  
 



 

7. Indsupplering i FU (15. min) (bilag 6 og 7) 

Christina og Jeppe v. T. træder af, og der kan derfor indsuppleres 2 nye medlemmer. Da Jeppe 
var Kasserer vil posten blive overdraget til Niels Christian. Der har været skriftlig opstilling 
fra Carmen, der vil blive stemt om hendes indtrædelse.  
 
Ved afstemning blev der erklæret tillid til Carmen. 
 
8. Efterårskampagnen og kampagnegruppen (10 min.) 

a. Første møde i kampagnegruppen er d.1.okt. kl.17.30 
Der holdes altid en forårs- og efterårskampagne. Der var kampagneseminar d. 
7. september, hvor der var fokus på synlighed gennem sociale medier. 
Artsrådet har derfor tænkt sig at prøve at fremme synligheden og sikre at de 
studerende ved hvem vi er, hvorfor man skal stemme, osv. Der vil snart blive 
holdt kampagnegruppemøder. 
 

9. Dimensionering, oplæg ved Sune + mulighed for debat/spørgsmål (30 min.) 

Ministeriet vil skære voldsomt ned på optaget, det går egentlig ud på at ministeren vil styre 
optaget. Det kender vi fra Medicin da man ikke vil uddanne for mange læger. Det er 
kandidatuddannelserne der bliver ramt, delt ind i 58 uddannelsesgrupper. Det er meget 
detailstyret. Det er 8 % færre optagne på AU hvis man går ud fra seneste optag. Beslutningen 
er blevet taget på baggrund af ledighedsprocenter (indenfor 2 år efter endt uddannelse), 2 % 
eller mere over gennemsnittet. Dimensioneringen er blevet besluttet, men det er ikke sikkert 
at det bliver vedtaget, da DF (ser rektorernes, og dermed universiteternes, egne forslag til 
dimensionering som bedre), SF, Enhedslisten og Venstre (dog kun for sprogfagene) sætter sig 
imod forslaget. Det er en mulighed at regeringen ønsker at fjerne muligheden for at ens tilvalg 
kan blive kvalificerende for en anden kandidat end retskravet giver en. 
Uddannelsesvidenskab og interfakultære uddannelser bliver ikke ramt. 
 
Det er en god idé at holde øje med universiteternes udmeldinger, da nogle har foreslået at 
man godt kan gå hårdere til værks. Folk der er ”udvandret” er ikke registreret som ledige, 
statistikker er taget fra A-kasserne. Man skal passe på ikke kun at se det som negativt, måske 
kan man komme med gode alternativer til regeringens ekstreme detailstyring.  
 
10. Fagudvalgsrunde (15 min.) 

Klassisk Arkæologi: Har holdt møde om institutorganisering, og forsvar af specialer. De vil 
gerne skrive et høringssvar om institutorganisering, og holde afslutningsfest ved afsluttet 
bacheloruddannelse. 
 
Teologi: Har ikke holdt møde endnu. 
 
Lingvistik: Intet fagråd endnu. 
 
Spansk: Første møde på fredag, der er igangsat studieordningsrevidering. 



 

 
DSR: Indsupplering på mandag, deres økonomi går bedre, der kommer måske adgang til en 
konto. Foredragsforeningen Akademisk Kvarter har fået deres navn bestjålet, men de holder 
stadig gode foredrag. IUP holder podcasts, de kunne være spændende at høre. Generelt 
masser af spændende information om uddannelse. 
 
Religionsvidenskab: Der bliver holdt semesterstartsfest på fredag, og studietur til Lund. Der 
indsendes snart forslag til ny studieordning (første i 7 år). En alumneforening er blevet 
startet. 
 
Antropologi: Der er blevet holdt møde, hvordan var eksamenerne gået, studiestart. Der holdes 
kontakt til antropologi på KU, som der muligvis kan holdes faglig weekend sammen med. 
Meget informerende møde. Der deles økonomi sammen med baren og en festforening, og der 
er pengeproblemer. Arrangementer for specialestuderende. 
 
Idéhistorie: Der er blevet holdt første møde, der kom mange nye, meget introducerende møde. 
Eksamener med alt for sene votum, muligt krav om deadline for udsendelse af votum. 
Generalforsamling på fredag, der vil også blive holdt temamøde om køn og ligestilling i både 
forskermiljøet og blandt studerende. 
 
Arabisk: Intet nyt. 
 
Filosofi: Holdt en del møder for at prøve at få nye med. Generalforsamling om 2 uger. 
Diskuteret mentorordning, som ikke længere får midler, brok har dog sikret finansiering 
alligevel. Faglig Weekend er allerede i gang med at blive planlagt sammen med Idéhistorie. 
 
Historie: Der blev holdt møde i dag, der vil blive udarbejdet høringssvar til 
institutorganisering.  
 
11. Nyt fra (10 min.) 

Forretningsudvalget 

Kampagnemøde d. 1. oktober. Der blev holdt dekanmøde i går, Marianne har meget 

fokus på stres. Prøv at tage de nye mennesker fra fagrådene med til møder i Artsrådet. Vi 

har fået vores egen konto. Der er formøde kl. 17:30 i morgen før fællesrådsmødet. 

Johnny, den nye dekan, kom med til et møde og var der meget længe. Han vil gerne holde 

uofficielle møder med Artsrådet. 

 

Akademisk Råd 

Der har været god opstart med den nye konstituerede dekan, han elsker Artsrådet. Vi har 

fået en meget detaljeret økonomisk rapport. VIP’ere er begyndt at tænke meget taktisk 

om hvordan man skal håndtere lukning af fag, f.eks. vil man gerne handle med de andre 



 

universiteter. Det er blevet vedtaget hvordan man fører en ordentlig proces for lukning af 

fag. Man er meget optimistisk omkring identitet, Artsproces og den nye dekan.  

 

Studenterrådet 

Der er fagrådshyttetur næste weekend. Der vil blive holdt fede oplæg om hvordan man 

fører kampagner, og man vil blive fragtet frem og tilbage. Der vil komme folk fra andre 

universiteter, så vi kan høre noget om hvordan man gør de andre steder i Danmark. Der 

vil også være noget om international studenterpolitik. Man skal huske at tilmelde sig.  

 

Der vil være et arrangement om stres d. 28. oktober, med en konsulent fra AU 

Vejledning. Det omhandler hvordan vi kan gøre universitetet bedre, for at mindske stres. 

 

Der er snart valg til studienævn og akademiske råd, så man skal stille op! 

 

PK vil blive holdt i Kongens Lyngby hos DTU, der skal vedtages boligpapir. 

 

Der skal indsuppleres i LUPUS og AUPUS, det kan man høre mere om til fællesrådsmødet. 

 

Bestyrelsen 

Der blev holdt bestyrelsesseminar i sidste uge, alle dekaner fik lidt lektier med hjem 

omkring økonomi. Arts må gerne blive en større spiller politisk omkring ændring i 

samfundet. 

 
12. Evt.  

Ny kasserer kræver en ny godkendelse af adgang til vores konto i banken. Derfor har alle fået 
deres fulde navn skrevet ned, og skrevet under på referatet. 
 
 
Vi hygger med en sodavand eller øl (Artsrådet giver den første) 
 

 
 
 
 
 

 


