
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilag	  7	  –	  Arbejdsgrupper	  	  
	  
Artsrådets	  forårskampagnegruppe	  
Artsrådet	  har	  afsat	  en	  større	  pulje	  penge	  til	  2	  kampagner	  i	  2012,	  og	  den	  første	  
kampagne	  bliver	  en	  forårskampagne!	  Denne	  arbejdsgruppe	  skal	  i	  første	  omgang	  
udarbejde	  et	  forslag	  til	  et	  emne	  for	  en	  kampagne	  og	  foreslå	  en	  handlingsplan,	  som	  skal	  
vedtages	  på	  næste	  Artsrådsmøder	  –	  skal	  vi	  kæmpe	  for	  flere	  studenterstyrede	  rum,	  mere	  
studenterindflydelse	  på	  undervisningen,	  flere	  undervisningstimer	  eller	  har	  du	  andre	  
gode	  idéer?	  	  
Efter	  beslutningen	  om	  emnet	  skal	  gruppen	  koordinere	  og	  gennemføre	  en	  fantastisk	  og	  
sprængfarlig	  kampagne,	  der	  kan	  markere	  Artsrådet	  på	  hele	  fakultetet	  og	  forhåbentlig	  
være	  med	  til	  at	  påvirke	  ledelsen	  og	  forbedre	  de	  studerendes	  hverdag!	  	  
Gruppen	  er	  åben	  for	  alle	  -‐	  der	  vil	  være	  1	  møde	  inden	  næste	  Artsrådsmøde	  og	  derefter	  ca.	  
4	  møder	  i	  løbet	  af	  foråret.	  Hvor	  meget	  man	  derudover	  engagerer	  sig	  er	  helt	  op	  til	  hvor	  
meget	  man	  har	  tid	  og	  lyst	  
	  
Kantinegruppen	  
Ved	  det	  seneste	  dekanmøde	  lykkes	  det	  at	  få	  en	  kantine	  brugergruppe	  på	  tale.	  Indtil	  
videre	  ser	  det	  ud	  som	  om	  at	  gruppen	  først	  og	  fremmest	  skal	  beskæftige	  sig	  med	  at	  
forbedre	  de	  fysiske	  rammer	  i	  Nobelkantinen.	  Forretningsudvalget	  vil	  meget	  gerne	  
arbejde	  videre	  på	  at	  få	  etableret	  denne,	  men	  vil	  gerne	  høre	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  interesse	  
for	  en	  sådan	  gruppe,	  og	  hvis	  der	  er,	  hvem	  som	  så	  vil	  være	  med	  i	  den,	  og	  om	  nogle	  vil	  
være	  med	  til	  at	  udarbejde	  et	  forslag	  til	  et	  kommissorium.	  
	  
Studiemiljø	  og	  –plads	  arbejdsgruppen	  for	  Nobelbiblioteket	  
I	  Primo	  januar	  startede	  arbejdsgruppen	  med	  en	  rundvisning	  og	  starter	  rigtigt	  op	  i	  primo	  
februar.	  Gruppens	  opgave	  er	  at	  erfaringsudveksle	  om	  de	  nuværende	  studiemiljøer	  og	  
debattere	  hvordan	  man	  kan	  få	  det	  bedst	  mulige	  studiemiljø	  og	  studiepladser	  på	  det	  nye	  
Nobelbibliotek	  og	  i	  Nobelparken.	  Desuden	  har	  gruppen	  fået	  en	  repræsentant	  i	  VIP	  
gruppen	  som	  har	  med	  bogsamlingerne	  at	  gøre.	  
Forretningsudvalget	  har	  fået	  på	  tale,	  at	  gruppen	  efter	  at	  have	  gjort	  sit	  virke	  kan	  blive	  en	  
permanent	  brugergruppe	  vedrørende	  biblioteket.	  Vi	  vil	  derfor	  gerne	  høre	  om	  der	  er	  
interesse	  for	  en	  permanent	  gruppe	  og	  anmode	  om,	  at	  hvis	  nogen	  har	  særlige	  behov	  som	  
arbejdsgruppen	  skal	  have	  med	  i	  deres	  overvejelser	  at	  de	  så	  kontakter	  os.	  
	  
	  
	  


