!
!
!
!
!
!
!
!

DAGSORDEN

23. april kl. 18.00-21.20
Bygning 1441, lokale 010 (Tåsingegade 3) - Artsrådsmøde

Referat:
1. Formalia (10 min.)
1,1 Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er godkendt
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1,2 Godkendelse af referat fra rådsmødet 29. marts (Bilag 1,2) Referatet er
pga. em fejl ikke udsendt inden mødet. FU beklager meget. Referatet vil blive
udsendt kort tid efter mødet og bliv blive godkendt pr. mail, hvis ikke der
kommer væsentlige indvendinger.
1,3 Valg af ordstyrer: Andreas Birch Olsen er valgt som ordstyrer
1,4 Valg af referent: Rasmus Markussen er valgt som referent
1,5 Navnerunde Dorthe Effersøe (religionsvidenskab), Christina Louise Sørensen (religionsvidenskab), Cathrine Vad Nørmark (religionsvidenskab), Lieve Vermeulen (religionsvidenskab), Marie Kjerstad Sørensen
(religionsvidenskab), Mathilde Lilkær (religionsvidenskab), Andreas
Seiling Pedersen (Asienstudier), Jeanett Hamer (Spansk), Lukas Marmer Hohwü (spansk), Troelse Christensen (engelsk), Line Herold Jensen (engelsk), Jacob Thesbjerg (engelsk), Kristian Breinholdt Iversen
(engelsk), Toke Toftman Christensen (fransk), Camilla Østergaard Nielsen (fransk), Nanna Lund Jensen (fransk), Louise Skovholm Bøgh (historie), Lena ? (historie), Laura Munk Petersen (historie), Helle Nissen
Gregersen, (historie), Andears Agersnap (Historie), Søren Jessen
Holmgaard (uddannelsesvidenskab), Lea Rosa Kvist (uddannelsesvidenskab), Maren Rohde Pihlkær (Klassisk Filolofi), Asger Emborg (Uddannelsesvidenskab), Simon Jylov (teologi), Sara Hark (Klassisk Arkæologi), Simon Chievitz (idéhistorie), Andreas Birch Olsen (filosofi),
Rasmus Markussen (idéhistorie), Mathias Møller (historie), Jakob Lindell Rugaard (idéhistorie)
Da vi er 32 deltagere fra 11 forskellige fagudvalg er vi i quorum og dermed beslutningsdygtige

2. Oplæg om fagudvalg og studienævnsarbejde med efterfølgende
spørgsmål og diskussion – oplægsholder offentliggøres senere. (60
min.)
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Oplæg fra Peter Lodberg - tidligere studieleder ved teologi, tidligere generalsekretær i folkekirkens nødhjælp, nuværende studienævnsformand og UFUleder)
• Vigtigt, at vi diskuterer og at kommunikationskanalerne ikke sander
til
• PL har ikke noget lignende siden 1977 – den største forandringsproces
nogensinde
o Når organisationer bliver sat under forandringspres skaber
det modstand og oprør fordi man er bange for, om dem der
bestemmer, ved hvad de har med at gøre - Forandringer får
deres eget liv
o Det har været positivt, at når ledelsen har meldt noget ud, er
det blevet sådan - det første man kan kræve i en proces som
denne er ærlighed og argumenter
o PL har grundindstillingen at han vil forandre det, der kan forandres der hvor jeg er
o PL er kritisk overfor at stort er godt og træt af buzzwords hentet ud af konsulentrapporter – vi skal forsøge at forandre dette
sprog og genopfinde universitetets eget sprog
• Får vi noget ud af Den Faglige Udviklingsproces?
o Den institutionelle forandring har nogle muligheder i sig, i at
vi kan mødes med nogle andre end dem vi plejer. Måske kan
vi lære af hinanden både som studerende, undervisere og forskere - forhåbentlig kan vi finde den rigtige balance mellem
kernefaglighed og tværfaglighed
o Vi skal understrege, at undervisningen på universitetet er
forskningsbaseret – meget stor udfordring i, at undervisning
og forskning er organisatorisk adskilt. Der er ikke længere
overensstemmelse mellem de, der forsker inden for et område
og de, der uddanner
o PL håber, at vi vil være med til at udfordrer ledelse og undervisere på det faglige. Hvis vi skal få ud af processen må vi kigge på det faglige.
o Universitetet sakker bagud ift. gymnasierne og folkeskolen –
generationskløften bliver større
o PT opfordrer de studerende til at deltage aktivt alle de steder
vi kan
o Studienævn tager sig af drift – de, der sidder i studienævnene
tager sig af de praktiske ting. Uddannelsesfagudvalgene tager
sig af udviklingen. Her har man ret, mulighed og pligt til at
tænke nyt i sit
o UFU-lederne er lige så nye og nervøse og søgende, som de
studerende er
Pause med aftensmad (30 min.)
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3. Workshops om fagudvalg, studiestart og rusuge (65 min.)
Hver deltager kan deltage i 2 workshops i de to omgange af ca. 25 min.
Fælles opsamling
Rusuger på Arts (bilag 3,1)
Der er lavet en liste over de største problemer, som skal arbejdes med ift.
rusugen
• Det største problem, at vi er for mange mennesker for tæt på hinanden!
• Der ønskes større økonomisk selvbestemmelse
• Der ønskes større egenbestemmelse ift. struktur og program i rusuge
• Der er generel kritik af processen omkring den nye struktur for
rusugerne – ikke tilstrækkelig med kommunikation fra dekanetet
Opstart og rekruttering til fagudvalg i forbindelse med studiestart (bilag
3,2)
• Vi vil gerne finde ud af endnu mere og vi skal stadig erfaringsudveksle. FU skal sende mere materiale ud og hjælpe fagudvalg
Rekruttering og synlighed af Artsråd og Studenterråd i forbindelse med studiestart (bilag 3,3)
• I rusugen. Der er meget på programmet i forvejen, så egentlige
store repræsentationer er ikke en god idé, men det er godt, hvis
man kan sige ’Artsrådet’ en masse gange og gøre folk opmærksomme på os.
• FU bør lave en ’fagudvalgsrunde ’til de forskellige introfagudvalgsmøder
• Man kan lave en informationskampagne i tiden efter rusugen –
evt. med fokus på Artsrådets resultater
• Man kan evt. lave et kort intromøde for folk, der bare gerne vil høre noget om studenterpolitik, men som ikke nødvendigvis vil være
aktive
• Artsrådsmøde skal både handle om erfaringsudveksling mellem
fagudvalgene og om studenterpolitik på et højere niveau, som fagudvalgene ikke normalt beskæftiger sig med
Artsrådets sommerfest, 1. juni (bilag 3,4)
• Vejret bliver godt! Vi griller og laver skumfiduser
• Der skal være bar evt. med drink
• Der skal arrangeres nogle sociale ting, så man kan lære andre folk at
kende
• Der nedsættes en sommerfest-gruppe m. Lea som koordinater: Sara, Britt, Laura melder sig som medlemmer
• Folk er positive overfor at ligge mødet ’tidligt’ på dagen f.eks. kl. 16
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4. Fagudvalgsrunde (10 min.)
Religionsvidenskab: Repræsentant fra indretningsudvalget har følt sig kørt
meget hen over – de mener, at de ligeså godt kunne lade være med at sidde
der. Splittet holdning til, hvor aktivistisk man skal være.
Tiltag omkring studerendes medindflydelse på fag, både bachelor og kandidat. Meget god respons fra VIP’erne på UFU, knap så meget fra studerende.
Kampagnestart på fagudvalgskampagne
Asienstudier: Helt nyt opstartet fagudvalg
Spansk: Kæmper med lokaler. Begynder at tænke på studiestart – man skal
give folk mere ansvar fra starten af. Nogle initiativer om at højne faglige niveauer
Engelsk: Der er ved at blive lavet en survey omkring frafald og meninger om
studiemiljøet. Man er begyndt at snakke om rusugen. Man arbejder med udvekslingsstuderende. Holder fast i en masse sociale ting. Esperantos situation
– venter på melding om, hvorvidt man kan få lov til at blive
Fransk: Har snakket om eksamenstider – vil meget gerne have meldt ud tidligere, så man kan koordinere med udveksling. Forsøger at skabe et faglig og
socialt fællesskab på tværs af hold og årgange. Er meget nystartede – tænker
på faglig weekend.
Historie: Har brokkemøde onsdag. Fredag er der fællesfaglig dag – en hel fredag, hvor 3 kendte mennesker kommer og holder oplæg. En fra JP, en fra DR
og en forfatter –hvordan kan historie bruges ud over undervisning og undervisningsbøger. Starter i vandrehallen kl. 8.30. Herefter disney fredagsbar
Uddannelsesvidenskab: Arbejdere videre på et studenterstyret rum - forhåbentlig bliver væggene saner revet ned. Arrangerer foredrag i efteråret. Generalforsamling onsdag.
Klassisk arkæologi: Kæmper stadig med flytningsproblemer. Har sendt klager, fordi man ikke har haft adgang til biblioteker efter lukketid i eksamensperiode. Det lader til, at de studerende skal flytte pr. 1. maj. Problemer med
studenterstyrede rum og lokaler.
Teologi: Vil være mere synlige overfor studerende. Laver faglig dag. Har haft
teologiens døgn, som var en stor succes.
Antropologi: Er ved at arrangere et antropologer-i-job arrangement -satser
på, at det bliver en succes. Forsøger at sikre bedre vejledning til bachelor opgave
Filosofi: Er ved at arrangere rusuge
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5. Meddelelser (10 min.)
5.1
Forretningsudvalget
Flytte- og fredagsbars-situation: Der er stor usikkerhed i forhold til fredagsbarer. Der bliver holdt møde på torsdag, og Artsrådet holder formøde kl.
13.00. Vi opfordrer til at vi samlet kræver at der ikke sker nogle forringelser i
forhold til situationen inden flytningerne. Generelt må I gerne give besked om
hvad i får at vide om møder i forbindelse med lokaler, så vi kan følge op og give brok videre.
SN og UFU-seminar: På torsdag kl. 1630 holder Artsrådet et studienævns og
UFU seminar. Her er foredrag og workshops med cases, som er mere redskabsorienteret.
Dekanmøde: Her snakkede vi om eksamensplanlægning. Der deltog en repræsentant fra administrationen, Leo, som vi opfordrede til at sørge for, at
der bliver meldt tidligere ud om datoen for HUMfagseksamen og aflevering af
bachelor-opgave.
5.2

Arts-politisk udvalg: Har holdt første møde, hvor nogle overordnede
problemer var timetal, tværfaglighed, underfinansiering mm.

5.3

Akademisk Råd
Har talt om tavshedskultur. Der er blevet sendt et anonymt bred ud til
alle akademisk råds medlemmer, der indeholdt en marokkansk fabel,
der symboliserer spytslikkerkulturen. Der opfordres til, at man læser
referatet igennem for at tjekke op på, hvordan kritikken er medtager

5.4

Studenterrådet
Politikkonference i weekenden med historisk stor delegation - med
mange artister!
Fællesrådsmøde onsdag, bl.a. om rammer for Forretningsudvalgets
økonomiske dispositioner
Internationalt gruppemøde 2. maj – kommer til at handle om bolognaprocessen. Man kan melde sig til international gruppe på facebook for
mere info
Møde i LUPUS 7. maj (Levevilkårs- og UddannelsesPolitisk Udvalg i
Studenterrådet). Kampagne i Studenterrådet og DSF om dimittendarbejdsløshed. Der afholdes et seminar d. 7. maj om emnet. Situationen i
øjeblikket er alvorlig – bl.a. arbejder folk gratis i 7-11 og mange står i kø
til det man tidligere betegnede ’tvangsaktiveringskurser’
Northside-festival: SR er med til at arrangere den. Man kan blive frivillig og få en gratis billet, hvis man arbejder 13 timer som bartender i
Studenterrådets boder.
Studenterrådet deltager i Århus Pride d. 9. juni.
Der uddeles ros til Artsrådet for at være så mange og for at have så megen aktivitet
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5.5

Andre
AU-forum for uddannelse: Første møde onsdag – der kommer en opdatering til næste møde
Klassisk aktion: Klassisk arkæologi og filologi er sure fordi man står til
at miste ’klassikerstuen’. Man vil besætte bestyrelsen og planlægger at
stå inde til mødet og lave en sitdown demonstration bagefter. Man mødes kl. 14.30 i klassikerstuen i nærheden af vandrehallen.

6.

Evt. (5 min.)

7.

Mødeevaluering udenfor referat (5 min.)
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