
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Tlf.: 53640286 
E-mail: 
artsraadet@gmail.com  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dato: 28. november 
2011  

 
 
Side 1/5 

28 november  2011  kl. 18.00 
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REFERAT 

  
1. Formalia (15 min.) 

 
1.1 Godkendelse af dagsorden 

- godkendt 
1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet 8. november (Bilag 1) 

- Det er underligt at sige ting ikke bliver ført til referat, hvis det alligevel 
ender der. 

- Klassiske studier ikke klassiske fag. 
- Aske = asger fra uddannelsevidenskab 
- Ellers godkendt 

1.3 Valg af ordstyrer 
- Andreas (filosofi) 

1.4 Valg af referent 
- Lea (uddannelsesvidenskab) 

1.5 Navnerunde + fagudvalgs runde for dem hvor der er sket noget nyt i 
flytte processen  

 
Til stede: Andreas (filosofi), Lea (uddannelsevidenskab) Søren (uddannelses-
videnskab), Asger (uddannelsesvidenskab), Britt (uddannelsesvidenskab),  
Jeppe (uddannelsesvidenskab), Sasha( kina studier), Hardy (kinastudier), ul-
rik (religionsvidenskab,) dorthe (religionsvidenskab), Jens (teologi), bo (reli-
gionsvidenskab),  peter (filosofi), mette (engelsk), eva (udv), karina (udv), 
charlotte (antropologi), louise (antropologi), freja (mark), maja (filosofi), lau-
ra (historie), sally (historie), sune (klassisk arkæologi), katrine (filosofi), helle 
(historie), kirstine (litteratur historie), camilla (forhisotiske arkæologi), ma-
thias (historie), bilde hilstore, anne filosofi, andreas filosofi. 
 
Mark: mistet deres tapper, de har skrevet et brev til dekanen at det er de rigtig 
trætte af, men det er der ikke kommet så meget ud af. De laver et fælles hø-
ringssvar på AUL, sammen med forhistorisk, middelalder og antropologi. hø-
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ringssvaret vil danne grundlag for et møde på onsdag, de laver ydermere en 
underskriftsindsamlingen. Har skrevet til direktøren for moesgaard museum 
ang. Lukning af biblioteket, de er det meget for. Der er mulighed for at andre 
end studerende ved moesgaard kan skrive under. Instituttet skriver også et 
høringssvar.  
 
 
2. Arts Flytninger (30) 
2.1 Afklaring af den videre proces omkring flytninger 
 

- Bo har haft skrevet til os ang. Artsrådets videre rolle i flytnigerne, vi 
har derfor skrevet til Bjarke Paarup, ang hvordan det kommer til at 
foregå. Vi har fået svar fra bjarke om at han først holder møder med 
de enkelte fag, for derefter at holde storemøde med alle fagudvalg og 
så siger han go for hvert enkelt. Vores position er at der hvor det giver 
mening for os at være med der er vi med. Når det handler om fagenes 
egne studiemiljøer, er det op til de enkelte fag. 

- Bo: Religionsvidenskab havde kun hørt om mødet mellem studerende 
og prodekanen og bjarke paarup, fordi de tilfældigvis havde en fra 
Akademisk råd. Vil gerne have en opklaring på hvornår det er Artsrå-
det der skal sidde med til møder og hvornår det er de enkelte fagråd 
der skal. Peter: Det er sjovt at dekanatet ikke ved at teolrådet ikke in-
deholder religionsvidenskab. Dette møde blev indkaldt fredag efter-
middag, til afholdelse mandag formiddag. Det er klart at hvis vi havde 
haft en længere frist forud for mødet, havde vi selvfølgelig kontaktet 
de enkelte fagråd. 

- Det kunne være fedt hvis artsrådet melder ud at de støtter alle fagråd 
på arts, lige meget hvad der sker. Idehistorie/filosofi skriver et støtte-
brev, om at der ikke er plads i Nobel. 

- Artsrådet vil selvfølgelig gerne støtte op og hjælpe, hvis der er brug for 
det, men det er klart at de enkelte fagråd må stå for denne kontakt. 

- Artsrådet sender en liste over de forskellige fagråd til dekanatet, så at 
relevante sager kan sendes direkte til de enkelte fagråd. 

- Sally: Hvor langt er Bjarke Paarup i denne proces? I den mail Artsrå-
det har fået, skriver han at det er teo og religionsvidenskab hvor det 
brænder mest. Det handler om hvordan Bjarke kan få den store VIP 
kabale til at gå op. Det er meget vævende svar vi får fra Bjarke.  

-  
 
2.2  Diskussion i plenum af Bilag 2 ”Artsrådet om et godt studiemiljø” 
 

- SR har lavet en undersøgeles af ”hvad er godt studiemiljø”, den viste 
at et tæt forhold mellem studerende og undervisere, det ønskes skri-
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ves på som et punkt. Forskere skal ”bo” samme sted som studerende, 
der er det der gær at vi kan kalde os universitetsstuderende. 

- Et punkt omkring tæt kontakt med tap’ere 
- Der skal være plads til at miljø, hvor man kan mødes på tværs af år-

gange. Rus arrangement. 
- Faste læsepladser, jo fagnære jo bedre. 
- 1. pind, skal enten være mere udtømmende eller slet ikke have et ek-

sempel på.  
- Rus-arrangementer skal vi stadig selv have lov at bestemmer over. 
- Grupperum og læsepladser skal være tæt på sit fagmiljø. 
- Studiekort der gælder til alle bygninger på ARTS.  
- Mere fokus på ens studier, grupperum, læsepladser, tæt kontakt med 

undervisere osv. skal klart være det vigtigste, men det foreningsmæs-
sige er også klart noget der skal på. 

- Det er et paradoks at bibliotekerne lukker, det er vigtigt for studeren-
de at vi kan få fat i relevant materiale hurtigt. Evt. små fagnære biblio-
teker. Hvis der ikke er biblioteker, er der heller ingen grund til læse-
pladser.  

- Vi er begyndt at få håndbogsbiblioteker rundt på de forskellige fag.  
- Grunden til at fredagsbar står to gange, er fordi de vil slå nogen fre-

dagsbarer sammen.  
- Moesgaard ligger langt væk. Derfor er det vigtigt for dem at deres bib-

liotek ikke flyttes ind til byen, det vil ødelægge alt for meget. 
- Detter overordnet hvad vi på Arts mener, det er selvfølgelig klart at 

hvis eks hvis to fag vil dele en fredagsbar er det selvfølgelig okay. 
 

- Der stilles spørgsmål til hvad dette dokument skal bruges til? Menin-
gen med dokumenter, er at det er et oplæg til diskussion, men det er 
klart at vi tager det med videre og sammenskrive det med referatet, og 
i sidste ende sendes til dekanatet. Det kan bruges i kampen om forrin-
gelser af studiemiljøer. Vi laver det selvfølgelig også for at have en klar 
holdning i Artsrådet, derfor er det fedt hvis vi har en officiel holdning 
til hvad det er vi går og kæmper for som studerende. 

 
 

- Vi har i Artsrådet prøvet at lave presse på flytninger på teologi, vi me-
ner der ikke er plads nok, det mener dekantet dog. Derfor er vi blevet 
kontaktet af Univers omkring et debat indlæg. 

- Vi er selvfølgelig med på at samlet universitet, men hvis der ikke er 
plads, er det klart en forringelse af studiemiljøet. 

- Man kan evt. få de fagråd der er berørte af dette til at være med stille-
re af debatindlægget. 

- Findes der ikke et tal på hvor mange nobelparken er bygget til? Det 
følger Peter (filosofi) op på. 
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- Et argument der skal med, er at nobel reelt er bygget til administrati-
on.  

- Pas på det ikke bliver for surt, og brug gerne ledelsens egne argumen-
ter. 

- Kan artsrådet give mandat til at vi ikke vil spises af med det? JA! 
- Husk at linke til det, når det bliver udgivet  
 

 
 
3. Meddelelser (10) 
3.1 Nyt fra FU 
 
- der bliver nogle workshops ang. Bibliotekerne, vi ved ikke mere end det, 
men hvis der er nogen der er interesserede i det, så tag fat i en fra FU. 
 Sune fra FU, Freja fra MARK,  
 
3.2     Nyt fra SR 
- der er afholdt det sidste valgkampsmøde, der er godt styr på det rundt om-
kring på uni. Det betyder selvfølgelig at der også er gang i den på Samfunds-
fag.  Det betyder at vi skal være 100 % på, vi vil jo gerne have valgt en fra Arts 
( host host Benjamin Bilde) 
- Vi skal selvfølgelig også huske at minde folk om at stemme på artsrådet til 
akademisk råd. 
- valg til studienævn er udskrevet uden at man har styr på hvordan valgt til 
UFU, kommer til at foregå. SR laver en studienævns- workshop dag, det bliver 
den 26 januar. 
 
Nyt fra akademisk råd: 
Der er kommet et høringsvar ud omkring AUL. Der vil bliver afholdt et for-
møde inden maja skriver på FB-siden med nærmere info. 
 
4. Evt. 

 
- Der er fredsvalg til studienævn på kultur og samfund,  
- Maja laver reklame for en workshop for studerende omkring lærings-

rum den 6. december 9-12.30. Der er gratis kaffe og frokost. Der er 
tilmeldingsfrist den 1. december. Maja linker til det på FB-siden. 

- Artsrådet har fået en hjemmeside, der er dog ikke så meget på den, så 
husk og like Artsrådet på FB.  Hjemmeside: studeren-
de.au.dk/artsraadet 

- Hvis der er nogen der har nogle kommentarer og ideer til hvordan 
den nye side for studerende skal være, så tag kontakt til artsrådet. 

-  
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Julefrokost! 
 


