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Møde i SciTech-Tinget, mandag 26.10.2020 
  

Deltagere: 13 
Mødeleder/referent: Christian Haaber Rasch (Vejledning og studieinformation, Nat-Tech Uddannelse) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Foreningsrunde 
3. Zoom-bordet rundt: Hvad rør sig i foreningerne? Hvordan er studielivet under corona? 
4. Gode idéer til konkurrencer om sociale aktiviteter på afstand? – Hanna, Nat-Tech KOM  
5. Nye muligheder for at søge tilskud til faglige arrangementer – Christian 
6. Hvordan får vi flere studerende til at tilmelde sig kurser inden for tilmeldingsfristen? – Christian  
7. Hvordan får vi flere studerende til at stille op som kandidater til universitetsvalget? – Christian  
8. Brug af SciTech-Tingets gamle mailliste (scitechraadet.mfsr@maillist.au.dk) – Christian  
9. Nyt fra prodekanen – Finn (efter kl. 18)  
10. Opfølgning på dialogmødet d. 24. september – Finn  
11. Evt. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Alle godkender dagsordenen. 
 

2. Foreningsrunde 
- Anna fra TKM. Det hele er svært, forvirrende og frustrerende. Bedre nu, men tidligere kom 
informationerne rodet ud, og planlagte ting blev aflyst. Rigtig god respons fra russerne ift. 
studiestarten, selvom den var meget anderledes end normalt. 
 
- Kristoffer fra DSAU. Online arrangementer kører fint. To workshops afholdt med 20-30 
besøgende til hver. Arrangement med warm-up til DM i programmering online snart. Laver 
studiecaféer online i ’Gather.town’, hvor man kan møde hinanden virtuelt og fx høre oplæg. 
Programmet er gratis op til 25 personer. 
 
- Malthe fra MMF. Kører fortsat den faglige del af foreningen, også fysisk. Mackenzie-workshop 
afviklet online. Hovedfokus er nu at stable generalforsamling på benene online, selvom det 
bliver uden ”lokkemidler”; kaffe, øl, pizza osv. 
 
- Rikke fra MoGenS. For nylig generalforsamling med meget få deltagere. Det er et generelt 
problem med manglende opbakning og interesse i Studenterrådet. Konstituerende møde 
online tirsdag d. 27. oktober; ny formand og næstformand skal findes. Netop afholdt 
arrangement om udlandsophold med fin tilslutning.   
 
- Karoline fra TKM. Uvisheden om alting er hård. Møde i bestyrelsen i går; kan vi finde nok 
tutorer næste år? Det er svært at reklamere for det fede fællesskab, når det ikke findes, og 
tutorjobbet bare er planlægning. Ingen har vist interesse for at blive tutor. Svært at få fyldt 
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bestyrelsen op.  
 
- Sofie fra tutorforeningen på Biologi. Kan vi finde nye tutorer næste år? God feedback på 
introugen. Rusbrunch i stedet for rusfest fungerede godt. Efterfølgende er det meste blevet 
aflyst; ærgerligt for både tutorer og russere.  
 
- Kirstine fra SJUS. Har holdt generalforsamling online for tutorforeningen på Agrobiologi, SJUS 
og studenterfagråd. Ingen nye mødte op; så ingen nye medlemmer. Hvordan kan vi hverve 
flere? Hvem skal have posterne? ”Karrierefokus”-arrangementer kører fortsat, men via Zoom 
fremover. Arbejder på studenterpolitiske forbedringer af studiemiljø og støtter op om univalg. 
Kun seks i studenterfagråd. 
 
- Sara fra Die Rote Zone. Bekymring for medlemstal. Ingen introduktion til russerne i introugen. 
Det giver ikke mening at rekruttere til en fredagsbar, der ikke er åben. 

 
Derudover deltager Christian (VEST), Eva (VEST) og Hanna (Nat-Tech KOM) i foreningsrunden. 

 
3. Zoom-bordet rundt:  

Udgår, da det indgik i punkt 2.  
 

4. Gode idéer til konkurrencer om sociale aktiviteter på afstand? – Hanna, Nat-Tech KOM 
To konkurrencer på Nat-Techs Facebookside (www.facebook.com/NatTechAU) med gode 
præmier:  
1. Del billede/beskrivelse af, hvordan man kan være sammen forsvarligt/social på afstand i 
kommentarsporet på et opslag på Facebook. Tilfældig lodtrækning af vinder. Sker slut-
november. 
2. Lav video på et minut med fokus på gode idéer til at håndtere retningslinjer og at være social 
på afstand. Gerne humoristisk og håndholdt. Videoerne deles løbende over et nogle uger på 
Nat-Tech’s Facebookside, og videoen med flest likes vinder hovedpræmien. Sker efteår/vinter. 

Man kan finde et google.doc med gode idéer til online sociale arrangementer, udsprunget af 
dialogmøde d. 24. september mellem studerende, dekaner og Finn, her: 
https://docs.google.com/document/d/1vOVgyLAGxlkaTO68JZIooDxUaF3iBNBneMD_jikryro/edi
t?fbclid=IwAR1fMDCDt-J4rEjlnJCTFRsKWq5qL9zZAECeyz31b1DQgCIyEdZccEKhR-s. 
Konkurrencerne skal hjælpe med at få de gode idéer ud til alle studerende. 

Der er opbakning til idéen blandt foreningerne: Der skal nok være kreative folk på fakulteterne, 
der vil deltage. Nogen udtrykker bekymring for, hvorvidt der er overskud til at lave videoer i 
disse pressede tider, hvor det er svært nok bare at få folk til at møde op, og hvor fx 
tutorforeningerne splittes op, indtil de nye tutorer og bestyrelsesmedlemmer er valgt. Deadline 
skal derfor ikke være lige om hjørnet. Præmier kan sikkert lokke folk til at deltage. 

Foreningernes vigtigste rolle er at sprede budskabet om konkurrencerne blandt deres 
studerende, men må også meget gerne bidrage. 

Meld idéer eller inputs til konkurrencerne ind til Hanna på habaan@au.dk. Ellers kommer 
nærmere info og beskrivelse fra Hanna pr mail til alle foreninger. 
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https://docs.google.com/document/d/1vOVgyLAGxlkaTO68JZIooDxUaF3iBNBneMD_jikryro/edit?fbclid=IwAR1fMDCDt-J4rEjlnJCTFRsKWq5qL9zZAECeyz31b1DQgCIyEdZccEKhR-s
https://docs.google.com/document/d/1vOVgyLAGxlkaTO68JZIooDxUaF3iBNBneMD_jikryro/edit?fbclid=IwAR1fMDCDt-J4rEjlnJCTFRsKWq5qL9zZAECeyz31b1DQgCIyEdZccEKhR-s
mailto:habaan@au.dk


3 
 

5. Nye muligheder for at søge tilskud til faglige arrangementer – Christian 
Fremover kan alle foreninger søge om tilskud til arrangementer af faglig karakter, og modsat 
tidligere behøver arrangementerne ikke være tværfaglige. Pengepuljen er på 10.000 kr.  

Se nærmere beskrivelse til sidst i referatet: Bilag 1: ”Pengepulje til studenterforeningers 
arrangementer for studerende på Nat og Tech”. .  

Info kommer også til at ligge på SciTech-Tingets side på studieportalerne, fx 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fysik/studiemiljoe/scitech-tinget-stt/.  
 

6. Hvordan får vi flere studerende til at tilmelde sig kurser inden for tilmeldingsfristen? – 
Christian 
En del studerende får ikke tilmeldt sig kurserne i rette tid. Hvad kan vi gøre fra Nat-Techs side?  
I år sender vi en mail den første dag og en mail den sidste dag i tilmeldingsperioden, samt 
reklamerer på studieportaler og sociale medier.  

Forslag:  

• Man kunne sende en mail ud et par dage i forvejen. Det gør, at man når at skrive sig det 
bag øret, inden man får en reminder.  

• Man kunne sende notifikationer på BlackBoard.  
• Man kunne få forelæsere til at nævne det. 
• Man kunne få studenterstudievejlederne til at lægge info op i lokale facebookgrupper. 
• Man kunne sørge for at få studerende til at minde studiekammerater om det.  
• Man kunne sørge for, at STADS kører uden problemer. Det har været en udfordring 

tidligere, at STADS har været sløvt den første dag i tilmeldingsperioden. Og så udskyder 
man det, indtil det er for sent. 

 
7. Hvordan får vi flere studerende til at stille op som kandidater til universitetsvalget? – 

Christian 
Pt reklamerer Nat-Tech via studieportaler, sociale medier m.m., typisk med henvisning til AU’s 
valgsite: https://www.au.dk/valg.  

Forslag: 

• Man kunne forsøge at sætte mere fokus på, hvad man som studerende konkret får ud af at 
blive valgt ind. 

• Mange studerende ved ikke, hvad valget egentlig går ud på. Man kunne derfor forsøge at 
dele opslag om valget fra Nat-Tech via foreningernes sider og grupper på Facebook, hvor 
de nye studerende følger med.  

Hanna vil gerne lave en uformel redaktionsgruppe blandt foreningerne, hvor man som forening 
kan sige ja til at modtage beskeder fra Nat-Tech, der omhandler indhold, som kan være 
relevant at dele til de studerende i foreningernes egne grupper. Nærmer info om sådan en 
redaktionsgruppe følger.  
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8. Brug af SciTech-Tingets gamle mailliste (scitechraadet.mfsr@maillist.au.dk) – Christian 

Den gamle mailliste bruges ikke længere, da korrespondancen til SciTech-Tinget nu foregår via 
mail og Facebook.  

Der er enighed om at nedlægge maillisten. Christian får den nedlagt hos IT. 

9. Nyt fra prodekanen – Finn (efter kl. 18) 
Corona spøger igen; en ny situation med mundbind. Alle studerende har modtaget en mail d. 
25. oktober vedr. de nye restriktioner. Man skal bruge mundbind i alle situationer, med mindre 
man sidder ned. 

Stamhold måtte opgives efter efterårsferien på de første årgange. Knap halvering af 
lokalekapacitet.  

Om undervisningssituationen: 

• Kristoffer: Det lyder til at gå fint. Der skal bruges flere instruktorer med visir. Instituttet ved, 
hvilke forholdsregler, de skal tage. På de fleste kurser går det som normalt, men nyt efter 
uge 43 og ingen stamhold. Hvad er de generelle retningslinjer på universitetet?  

De generelle retningslinjer for studenterforeningers arrangementer findes på 
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/retningslinjer-for-studenterforeningers-
arrangementer/ og gælder indtil 2. januar 2021, også for tutorforeningers arrangementer. 

• Sara: Der er en generel forståelse for, hvorfor man gør som man gør, men mange er triste 
over, at de teoretiske øvelser ikke kan foregår fysisk/halvt fysisk. Fredagsbarerne har det 
hårdt. Enkelte har forsøgt med online fredagsbarer. 
 

• Carl: Vi har holdt fredagsbarer, og det var nemt at styre. Ca. 30 til hver. 
 

10. Opfølgning på dialogmødet d. 24. september – Finn  
En meter er en meter, både på og uden for Campus. Stadig en aktuel problemstilling. Det skal 
helst stoppes. Især de 16- til 30-årige er ramt.   
 
Det er så let at sige, at man fjerner de sociale arrangementer, men det er bare ikke nok som 
studerende kun at have det faglige. Det hele studieliv har brug for det sociale. 
 

11. Evt. 

Eva: Hvad skal der til, for at I synes, at det fortsat er sjovt at være aktiv i foreningslivet? 

Forslag: 

• At man har længere tid til at gå på studiet. 
• Man gør det for at blive udfordret – og dét er der masser af pga. corona. 
• Der har været for meget ansvar hos de enkelte tutorer til agere politimand i år, både 

tutorerne imellem og over for russerne; ubehageligt. 
• At arrangere og høre andres meninger via diskussioner. Det er fedt at være blandt 

andre mennesker med andre meninger.  
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• Fællesskab, måske ikke i hele tutorforeningen, men i små grupper. Rigtig godt 
sammenhold i en gruppe, man ellers ikke normalt ville være en del af. 

Finn: Eksisterer fredagsbarerne stadig? 

• Sara: Vores fredagsbar har gjort noget, da vi skulle i Biohuset. Men ellers har vi haft 
månedlige måneder på Zoom. Meget om flytning.  

 
Kristoffer: Mht. mundbind; er en studiecafé et undervisningslokale, hvor man skal have 
maske på? 
 
Der skal bæres mundbind alle steder på uni med adgang for flere personer/offentlig adgang. 
Så bær maske alle steder, for nemheds skyld. Ellers spørg lokalt på instituttet. 

 

Kontakt endelig SciTech-Tinget, hvis vi kan gøre noget for jer, fx med at rekruttere medlemmer 
eller reklamere for arrangementer. 

Ved henvendelse til SciTech-Tinget: Send en mail (scitechtinget.st@au.dk) eller en besked via 
Facebook (https://www.facebook.com/SciTechTinget). 

 
 
 
 
Bilag 1: Pengepulje til studenterforeningers arrangementer for studerende på Nat og Tech 
 
Studenterforeninger på Natural Sciences og Technical Sciences kan søge prodekanen for 
uddannelse om tilskud til afholdelse af arrangementer for studerende.  
 
Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et 
virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.  
 
Det er et krav at: 

• Arrangementet henvender sig til studerende på Nat og/eller Tech  
• At arrangementet er af faglig karakter  

 
Du ansøger ved at sende en beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted, samt et budget til 
Christian Haaber Rasch på chr@au.dk. 
 
Send ansøgningen i god tid, inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er to-tre uger. 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til Christian Haaber Rasch på chr@au.dk eller 2494 0128. 
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