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1. Valg af ordstyrer 

Espen 

 

2. Valg af referent 

Gunvor 

 

3. Navnerunde 

Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. 

 

4. Godkendelse af referat 

Godkendt – Espen siger, det ser godt ud! 

 

5. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

6. Orientering 

 

a. Styregruppen 

Espen, Gunvor og Andreas: 

Fagudvalgsportal på AU’s hjemmeside -> vi har nu en formel side, vi kan henvise til. 

- Vi kan selv redigere hjemmesiden. Vi har derudover magten til at give flere 

rettigheder ud til folk. 

Fagudvalget på studenterrådets side: 

- Oplysninger er ikke opdaterede. 

- Eva finder ud af, hvis mail det er der inde – det er evt. Laura Munks. 

Introduktionsmøde til fagudvalg på ARTS ved Artsrådet (fagudvalgsaften): 

- Idéer fra andre fagudvalg og generelt gode råd. 

- Hvad kan man i et fagudvalg: 

o Initiativer, penge, fokus på at fagudvalget rent faktisk kan udrette noget for 

de studerende (dog ikke nogen formel magt). 

o Fagudvalget er bindeleddet mellem de studerende og de udøvende organer 

på AU. 
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b. Studienævn (herunder UFU) 

Eva: 

- Studienævnets funktion: 

o UFU: varetager historie og klassiske studiers interesser. Claus Møller er 

uddannelsesleder. Møde hver 3. uge. Hvad sker der på historie, 

evalueringer. 

o Studienævn: alle uddannelsesledere fra alle fag på ARTS sammen med 

studenterrepræsentanter. 

- Der har været meget snak om HUM-fag. Der har været meget dårlig feedback. Det 

er blevet til en sag for hele ARTS nu. Studienævnet har stemt for, at faget ikke skal 

nedlægges, men at der skal ske forbedringer. 

- Studieordningsændringer i forbindelse med fremdriftsreformen. Historie har mange 

studieordninger, det er ikke så godt, fordi mange kan blive fanget, hvis de fx holder 

pause. Der skal ske en sammensmeltning mellem studieordningerne. 

o Der kommer evalueringer af studieordningerne. Det kommer til at blive 

noget fagudvalget også skal tage sig af. 

- Fremdriftsreformen: der er ikke sat noget i gang endnu, men fagudvalget bliver 

involveret i formidlingen til de studerende. I E14 er det kun de nye studerende, der 

bliver ramt. 

- Studieleder på ARTS fortalte at 2014 er spare-år på AU. Men det er ikke noget, der 

kommer til at gå udover de studerende, det kommer til at gå ud over VIP’er og 

administrationen.  

o De vil ikke spare på rusugen! 

- Studiemiljøundersøgelse: evalueringen er i gang af alt, kvalitet, studiemiljø, fag, osv. 

Det er vigtigt alle svarer. Vi har indtil 17. april. 

o Fie: evt. link ud på FRED. 

- Studenterrepræsentanter har fået punktet om fredagsbarer ind på dagsordenen til 

næste møde. Der er mange problemstillinger lige nu. Studienævnet er pt. på de 

studerendes side. 

- Forslag: 

o Skema over hvordan det hele hænger sammen med de forskellige dele af 

AU, råd, osv. 

o Christina: evt. inspiration fra Andreas’ PowerPoint fra tidligere 

fagudvalgsmøde ved ARTSrådet. Christina vil gerne skaffe den. 



Referat 2.04.14 kl. 14:30 – Lok. 423, etage 4. byg. 1463. 

 

Side 3 af 5 
 

- Er der noget fagudvalget gerne vil have med til næste møde? 

o Antallet af undervisningstimer i Emne 2, kildeintroducerende. Der skal evt. 

noget evaluering af det.  

o Generel evaluering af undervisning og instruktor. 

 Især instruktor i VH – skal det være der, er der nok der møder op, 

osv.? 

 

c. Arts- og/eller Studenterrådet 

- Christina: 

o Struktur: 

 Artsrådet: fælles råd for alle fagråd og fagudvalg på ARTS. Man kan 

få hjælp og søge penge.  

 Der er artsrådsmøder en gang om måneden (3-4 gange per 

semester) 

 Studenterrådet: paraplyorganisation for alle de overordnede råd på 

AU (fx Science, BSS, osv.).  

 Herover er DSF – Danske Studerendes Fællesråd. 

o ARTSrådet: 

 Forårskampagnen 2014, herunder bl.a. fagudvalgsaften. 

Planlægning af Artistisk fællesdag 2. maj. Indendørsdage: kvalitet i 

undervisning og bedre omtale om humaniora. 

 Fredagsbarsproblematikken, møde d. 10. april indkaldt af politiet og 

ledelsen på ARTS (det der bliver meldt ud fra hele AU er mere 

lempeligt end det, der bliver meldt ud fra ARTS) – ARTSrådet 

indkalder til formøde om formiddagen, hvor man kan forberede sig, 

da der først kommer dagsorden og bilag d. 9. om eftermiddagen. 

 Årshjul bliver lagt ud på Facebook-side. 

 UFU-aften d. 27. maj. 

 

d. Fra de studerende selv 

Malte, medlem af FRED: 

- Fredagsbarsproblematikken: 

o Fredagsbaren skal ind under samme strukturer som andre restaurationer -> 

mere papirarbejde, flere udgifter til administration. Politiet vil gerne undgå, 
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at alle barer ligge inde under én. Alle fredagsbarer skal have en bestyrer 

over 25 år.  

o Der er snak om at lave underorganisationer under en overforening med 

Kommabar og Esperanto-bar. 

Fie: 

- Kom til Film-arrangementerne! Espen holder oplæg om korstog. 

- Ang. fyringsrunder: 

o Vi skal gøre noget, hun oplevede at hendes undervise sagde op midt i emne 

2 forløbet.  

 De prøvede at gå til Claus Møller, men det hjalp ikke rigtigt. 

Halvdelen af holdet afleverede ikke. 

o Vær opmærksom på, om det bliver aktuelt!!!! 

o Eva: der bliver ikke fyret nogen på historie i denne omgang. Der er to nye 

undervisere ansat per 1/8.  

 

7. Forventningsafstemning for Fagudvalget 2014/2015. 

 

- Sommerferien nærmer sig, vi skal være opmærksomme på, at det ikke går i stå for 

os. 

- Vi skal være klar til at formidle fremdriftsreformen til de nye.  

o Evt. tidspunkt i Rusugen eller som informationsmøde efter, hvor det bliver 

forklaret. 

 Eva foreslår infoaften som samarbejde mellem studievejledningen 

og fagudvalget. 

 Christina: Vi skal passe på med ikke at skræmme, men det er rigtig 

vigtigt at få lavet oplysningsarbejde! Evt. også få Andreas fra 

bestyrelsen med til at forklare, han er rigtig meget inde i det. 

 Fie: mentorer skal også være med. Det er dem der har 

nærkontakten med de studerende. Også god idé at gøre det for de 

ældre studerende (evt. i foråret 2015). 

 

 

8. Hvordan får vi Fagudvalget bredere ud?  

 



Referat 2.04.14 kl. 14:30 – Lok. 423, etage 4. byg. 1463. 

 

Side 5 af 5 
 

- Godt at sige det til forelæsningerne (2. semester til SG-forelæsninger). 

- Få det ud på FRED’s side – bliv ved med at spam. 

- Vi skal være OBS på den nye årgang, der kommer ind. 

- Christina: det skal gøres attraktivt at være med og deltage. Det er vigtigt med 

konkrete ting, man kan sige, at man arbejder med. Søg penge ved Studenterrådets 

aktivitetspulje. ARTSrådet vil også gerne komme og snakke til arrangementer og 

fortælle. 

- Eva: godt at formidle ud, at det kun er en times tid. Lav noget vildt til rusuge-

præsentationen.  

- Andreas: vi skal ikke være bange for at bruge af vores penge. Christina: kontakt 

kasseren fra Religionsvidenskab, de har mange penge. 

 

9. Arrangementer for f14 

 

- Påskefrokost sammen med Fortidende:  

o Fie tager kontakt til Fortidende (som hun også er med i). 

- Evt. EP-valgs arrangement. 

- Infomøde for både de nye studerende og de ældre, henholdsvis E14 og F15, om 

fremdriftsreformen. 

- Forslag kan skrives på siden. 

 

10. Evt. 

 
- Møde i påsken? 

o Vi rykker det til om 3 uger. 


