
 

 

 
 

4. april kl. 17.15 
1481-341, Artsrådsmøde (17.15-20.20) 
 
 

REFERAT 

1. Formalia (10 min. 17.15-17.25) 
1.1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 
1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet 7. februar (bilag 1.1) 

Referatet er godkendt 

Hr. Simon Jylov er ked af at være idehistorisker, da denne læser teologi  

 
1.3 Valg af ordstyrer 

Andreas er valgt som ordstyrer 

 
1.4 Valg af referent  

Mathias er valgt som referent 

 
1.5 Navnerunde 

Sune Koch Rønnow (Klassisk Arkæologi), Asger Emborg (uddannelsesvidenskab, Simon Jylov 
(teologi), Cecilie Rahbek Thuesen (antropologi), Emilie Mortensen (antropologi), Christina Louise 
Sørensen (religionsvidenskab), Rikke Skjoldborg Rode (religionsvidenskab), Dorte Effersøe 
(religionsvidenskab), Kirstine J. M. Pedersen (Klassisk arkæologi) Andreas Birch Olsen (filosofi), 
Mathias Møller (historie), Lea Rosa Kvist (uddannelsesvidenskab), Niels Christian Dahl 
(idéhistorie), Sarah Hark (klassiks arkæologi), Alexander Thomasen (uddannelsesvidenskab), 
Søren Holmgaard (uddannelsesvidenskab), Lieve Vermeulen (religionsvidenskab), Marie Kjerstad 
Sørensen (religionsvidenskab), Petra Toft Nielsen (religionsvidenskab), Benjamin Bilde Boelsmand 
(historie), Helle Nissen Gregersen (historie) Anne Engedal (filosofi), Kristoffer Bøgelund 
(uddannelsesvidenskab), Andreas Hermansen (musik), Joachim Sloth Larsen 
(uddannelsesvidenskab), Jeanne Wislund Hansen (spansk), Elizabeth Dalsgaard Fonsmark 
(teologi), Bjarne Nielsen (spansk), Laura Munk Pedersen (historie),  
 

2. Artsrådets forårskampagne v/ Kampagnegruppen (25 min. 17.25-17.50) 
 
Lieve og Anne præsenterer kampganegruppens arbejde. Forårskampagnen kommer til at køre uden 
overskriften ”fordi kvalitet får os til at gro”. Den fokuserer på kvalitet i undervisningen især med 
hensyn til 12-timers målsætningen og udendørsmiljøet. Der er et nice logo, vi har fået. Tidsramme: 
Onsdag d. 17. april – fredag d. 3. maj med en lang række begivenheder, så som klippeklisterhygge, 
fredagsbarrundtur, indendørsdage og festival (se kalender). Der er doodle på eventet for dette 
møde, hvor man kan melde sig som frivillig til indendørsdagene.  
 

3. Arbejdspladsvurderingen på Arts (15 min. 17.50-18.05) 

 

Alexander fremlægger APV’en (Arbejdspladsvurdering), der er den psykiske arbejdspladsvurdering 

for de ansatte. Den viser, at der er ringe forhold for de ansatte. 

Det debatteres, hvorvidt vi skal kæmpe for de ansattes sag, hvis de ikke selv vil tage kampen. Det er  

i de studerendes interesse, at de ansatte har det godt. Man kan med fordel udnytte, at vi snart skal 

have ny rektor til august, da denne har lovet at ville ændre ting, der ikke fungerer.   

 
4. SU-reformen (15 min. 18.05-18.20) 
 



 

 

Andreas fremlægger su-reform-udspillet og elever- og studenterbevægelsens arbejde omkring 
denne. Der udtrykkes utilfredshed vedrørende brugen af fløjter ved debat-arrangementet. Filosofi 
var glade for al den hjælp og støtte, de har modtager i forbindelse med deres aktion. SR tager 
kritikken til sig.    
 

 
5. Valg af repræsentant til Studenterrådets Fællesråd (10 min. 18.20-18.30) (bilag 5.1) 
 

Pinligt, pinligt listerne fra sidste møde er blevet væk. Så vi tager og udfylder listerne endnu engang. 
 

Pause med mad (20 min. 18.30-18.50) 

 

6. Workshop: Det gode fagudvalg, Studieaktivitet og Studiecenter og vejledning (50 

min. 18.50-19.40) (bilag 6.1) 

 

Det gode fagudvalg: 

Emner der blev diskuteret: Rekruttering af nye medlemmer, holde på medlemmer, arrangementer.  

Møder og struktur: Nogle fagudvalg arbejder med mødeindkalder (fald struktur), andre med 

formandskab og åbne møder.  

Flere fagudvalg var enten ved at kickstarte sig selv igen, eller ny opstartet. I den anledning blev der 

snakket om rekruttering af nye medlemmer. Der var god erfaring med: 

Temamøder 

Brokke møder 

Gratis kaffe, kage eller aftensmad 

Intro/præsentation i rusugen  

Snak til forelæsning  

Fokus på det sociale aspekt  

Arrangementer i løbet af året: fællesfagligdag, hyttetur. Teolrådet har nedsat bl.a. teolcafé og bibelkreds.  

PR: facebook, plakater, snak til forelæsninger, sætte navn på ting man har arrangeret/fået igennem.  

Hvad er vi som fagudvalg: De studerendes stemme, interesse organisation, samlende organ (et sted 

hvor de studerende som sidder i de forskellige udvalg kan mødes og diskutere dagsordner mm).  

Ønske om en guid til, hvordan man kommer i gang, et idékatalog og en opkvalificeringsaften.   

 

 

Studieaktivitet: 

 

Følgende punkter blev diskuteret og/eller fremsagt ved denne workshop. 

 

 Man skal være positiv overfor selve dagsordenen 

 Et initiativ er Teolcafé (her mødes undervisere og studerende og snakke om hverdagen, om faget 

og de forskellige elementer af undervisningen. 

 Det er godt at dagsordenen bliver sendt ned til et fagnært miljø 

 Artsrådet skal være obs. På at der bliver afsat penge både til undervisning og ekstra aktiviteter. 

 Initiativerne skal gøres permanente fremfor puljebaseret. 

 Det kan være en god idé at sprede undervisningen ud ligesom på kassernen. Det skal dog ikke 

spredes bare for at sprede men gerne bakkes op af mentorordninger. 

 Forhøjning af niveauet på de forskellige kurser. 



 

 

 Man skal kigge på studieordninger og stille krav (dog skal man passe på at det hele ikke bliver for 

skole agtigt) 

 Der kan blive pladsproblemer hvis folk skal være mere på uni. 

 Nogle har forsøgt sig med sociale initiativer som sammenskudsgilde for at folk kommer på uni dage 

hvor de ikke har undervisning. 

 Det er vigtig at man sætter sig sammen i UFU’erne og diskuterer bredt. 

 Instruktor skal ikke dække de tolvtimer 

 Husfest hvor man mødes på tværs. 

 PP, ekstra litteratur og arbejdsspørgsmål inden forelæsninger og instruktor. 

 VIP med foredragsrunde i løbet af et semester 

 Et ordentlig bookingsystem. 

 Filosofis feedbackgrupper 

 Forhåndsdiskussion af udbuddet af kandidatkurser. 

 Lunchtalks med Vip’er 

 Fællesfagligdag på religionsvidenskab 

 Rusuge/symposion på kandidaten  

 Eksterne forelæsninger 

 Lokale og faciliteter især i spidsperioder 

 Flere læsepladser og grupperum 

 Flere stik (så man kan være flere steder på uni og arbejde) 

 Frivillige arrangementer (diskussion om hvorvidt de skal tælle med som studieaktivitet) 

 
Studiecenter og vejledning: 

Studiecentret:  

Generel utilfredshed med indretning og udnyttelse af bygningerne. Det er træls at der er en 

gennemgang og et depotrum i en stillelæsesal, samt at det er dårligt at en gennemgang ovenpå er blevet 

lukket af for gennemgang. Det er ærgerligt at man får en følelse af at den specialiserede viden er gået 

tabt i studiecentret, det føles lidt som om det er ukvalificerede folk der sidder i centret.  Og folk bruger, 

så vidt det er muligt, stadig deres gamle studiesekretær til informationer, fordi der ved de kan få den 

rigtige information. Der er utrolig meget videre stilling af de studerende, det er træls at blive sendt så 

meget rundt, det gør en lidt modløs. Samtidig er studiecentrets funktion svært at gennemskue for de 

studerende, og centret kommer til at virke uoverskueligt. Forslag: måske en disk i starten af centret, 

som kan guide de studerende. Folk har en følelse af at det primært er teologer og religionsvidenskaber 

der bruger centret. De studerende er dog meget glade for modtagelsen i centret, folk er søde.  

 

Den centralevejledning:  

Generel tilfredshed med de fagnære studievejledere, og folk er lidt bekymrede for at de synes de ser 

deres fagnære vejledere bruge flere og flere timer i den centrale vejledning i stedet for ude på faget. 

Samtidig er det ærgerligt at vejlederne bruger mere og mere tid på kurser, de bør bruge mere tid på 

vejledning. Nogle folk har svært ved at forstå hvorfor den centrale vejledning overhovedet eksisterer. 

Tilgengæld så fungerer karrierevejledningen i centret godt.  

Internationalt center bør også fungere bedre, mere kvalificerede folk i centret, samt læg i sammen med 

studiecentret evt.  
 



 

 

 
7. Fagudvalgsrunde (20 min. 19.40-20.00) 
 

Uddannelsesvidenskab: Har fået konstitueret sig. Har bestilt busser, så studerende fra Emdrup kan 
komme til kapsejlads. Undersøger studiemiljø på Trøjborg. Har fået adgang til nobel. Brokker 
 
Religionsvidenskab: har snakket om eksamener. 24-25. april holdes konference sammen med 
resten af landets rel. Vid’er.  
 
Klassiske studier: Har holdt kickstart med pizza, hvor 26 stud kom. Det bliver spændende at se om 
folk kommer næste gang. 
 
Antropologi: Har prøvet at lave guide til Nobelparken. Har lavet en mentorordning som 
pilotprojekt. ”Antropologer i Job” først i maj. 
 
Historie: Har holdt konstituerende møde. Holder fælles faglig dag. Skal have årgangsmøde, da 
mange udeblev ved eksamen. Har tænkt sig at invitere rektor til kage. Vil begynde at uddele prisen 
”den gyldne plov”. 
 
Spansk: er kickstartet. Prøver at få nye ind, inden dem, der sidder, forsvinder. 
 
Teo. Har hold generelsamling. Har lavet ny struktur, har lagt sig sammen med festforening. Starter 
teo-cafe her i efteråret. Vil gerne starte en bogformidling. Fagligdag med Kirkegaard. Holder 
teologiens døgn, der er alt fra samlemaraton til salmedans. Arbejder på ny can. Mag. 
 
Idehistorie: har fokus på evalueringspraksis. Lavere stadig faglig weekend med filosofi. Laver 
arrangement, der hedder Ideernes Verden med fokus på gymnasieelever. Har lavet en 
kandidatforening (KALIF). Har fokus på studium generale 
 
Filosofi. Har nedlagt undervisning i forbindelse SU-reform. Har fokus på faglig weekend, hvor alle 
pladserne var væk efter 48 timer. Arbejder så småt med at udvikle vedtægter. Fungerer som 
mæglere mellem underviserne. Er også i gang med at prøve at danne en kandidatforening 
 
Musik: De er mest Andreas. Så han har lavet en facebookgruppe for kansernen, så han har nogle at 
snakke med.  
 

 
8. Meddelelser (15 min. 20.00-20.15) 
8.1 Forretningsudvalget (bilag 8.1) 

 

Kalenderen er udleveret som sidste side i bilagene, og på facebook. Har holdt fagudvalgsdag, hvor 

man prøvede at komme i kontakt med kasernen og sprogfagene, dette er et område, der forsat vil 

være fokus på. Hvis man gerne vil være med i nogle af grupperne (kampagne- og socialgruppen), 

så man ikke holde sig tilbage. 

 

Socialgruppen: tredje onsdag i måneden  

 

DM / MA Panel-dag: den 22. april, kom og hør hvad man kan lave som artist  

 

Næste artrådsmøde: 23. maj    

 
8.2 Akademisk Råd 

 



 

 

Arbejder med APV. Arbejder med at udbygge sammenarbejdet med de andre akademiske råd. 

Ellers leder Alexander og Simon efter en Arts-identitet 

 
8.3 Institutfora 

 
8.4 Studenterrådet 

 

Vi har fået ny rektor. Man er glade for proccesen  

Konstituering på onsdag den 10. april, hvor blandet andet aktivitetspuljen vil blive taget op til 

revition. Der er Politik Konference den 12-14 april i KBH, der formøde den 11. kl 16.  

AU har fået ny strategi, der fokuserer meget på elite, så de studerende har stemt imod denne, men 

vil selvfølgelig arbejde inden for rammerne af denne. 

Hvis man er altid velkommen til at kontakte videre op i systemet 

 
8.5 Andre 
 

DM / MA har sammen med Artsrådet laver CV-tjek for studerende hver onsdag. 
 
9. Evt. (5 min. 20.15-20.20) 
 

Social gruppen laver kunstner efter mødet her.  
 
10. Mødeevaluering udenfor referat 


