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Universitetsvalg	  
	  
Fra	  d.	  30	  november	  til	  d.	  5	  december	  2011	  er	  der	  valg	  til	  universitetsbestyrelsen,	  hvor	  
de	  studerende	  har	  2	  ud	  af	  11	  pladser.	  I	  øjeblikket	  har	  Studenterrådet	  begge	  pladser	  og	  
det	  er	  selvfølgelig	  målet	  at	  vi	  beholder	  dem	  begge,	  så	  de	  ikke	  går	  til	  de	  partipolitiske	  
studenterorganisationer:	  Frit	  Forum	  (socialdemokratiske	  studerende),	  Konservative	  
Studerende	  eller	  Liberale	  Studerende.	  Derudover	  er	  det	  Artsrådets	  mål,	  at	  få	  valgt	  vores	  
spidskandidat,	  Benjamin	  Bilde	  Boelsmand,	  så	  vi	  har	  en	  der	  har	  ’fingeren	  på	  pulsen’	  i	  
forhold	  til,	  hvad	  der	  foregår	  på	  Arts,	  og	  dermed	  bedst	  kan	  repræsentere	  vores	  interesser	  
overfor	  bestyrelsen.	  
I	  denne	  workshop	  skal	  vi	  diskutere	  hvordan	  vi	  laver	  den	  bedste,	  sjoveste,	  smukkeste	  
mest	  opsigtsvækkende	  og	  mest	  effektive	  valgkamp	  overhovedet!	  Vi	  skal	  bl.a.	  diskutere	  
	  

• Budskaber	  og	  mærkesager:	  Hvilke	  budskaber	  og	  mærkesager	  er	  vigtige	  for	  
Arts-‐studerende	  og	  hvad	  skal	  vi	  slå	  på	  i	  valgkampen	  -‐	  er	  det	  mere	  undervisning,	  
mindre	  brugerbetaling,	  bedre	  studiemiljø,	  mere	  studenterindflydelse	  eller	  noget	  
andet?	  
	  

• Opmærksomhed	  omkring	  valget:	  Hvordan	  gør	  vi	  de	  studerende	  på	  Arts	  
opmærksomme	  på	  at	  de	  skal	  stemme	  til	  valget	  og	  at	  de	  skal	  stemme	  på	  
Studenterrådet?	  Skal	  vi	  lave	  seriøse	  eller	  sjove	  plakater,	  valgfilm,	  valgsange,	  
happenings	  eller	  andre	  ting?	  

	  
• Samarbejde	  med	  fagrådene:	  Hvordan	  kan	  vi	  bruge	  fagrådene	  i	  valgkampen	  så	  

vi	  kommer	  så	  bredt	  ud	  på	  fakultetet	  som	  muligt?	  Skal	  vi	  arrangere	  valgcaféer,	  
tage	  ud	  til	  fagrådsmøder	  elle	  noget	  helt	  tredje?	  

	  
På	  Artsrådsmødet	  vil	  der	  blive	  nedsat	  en	  valgkampsgruppe,	  der	  skal	  stå	  for	  den	  
nærmere	  planlægning,	  koordinering	  og	  udførsel	  af	  aktiviteterne	  i	  samarbejde	  med	  
forretningsudvalget.	  Arbejdet	  vil	  komme	  til	  at	  omfatte	  ca.	  4	  møder	  op	  til	  valget	  og	  
derudover	  hjælp	  til	  aktiviteter	  i	  valgkampen	  (her	  må	  alle	  selvfølgelig	  gerne	  være	  med!)	  	  


