
STT-møde mandag d. 8/2 2021 
 

OBS! Mødet bliver over ZOOM kl. 17.15 (https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68973765312) 

 

Begge prodekaner (Finn og Kristine) deltager i mødet.  
Line er tilbage ved roret som mødeleder.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Foreningsrunde 
3. Præsentation af ny prodekan for NAT Kristine Kilså 
4. Update fra Finn 
5. Tilværelsen som forening under Corona – Kan vi hjælpe?  
6. Studerendes brug af og ønsker til sociale medier som kommunikationskanal på hhv. Nat og Tech. 
7. Evt.  

 

Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 

Foreningsrunde 
SIGMA: 

- Generalforsamling om lidt 

FUT: 

- Søgt om at komme med til kapsejlads 
- Meget er i dvale – meget er udskudt 

Katrines kælder: 

- Generalforsamling online 24. februar 2021 
- Mangler bestyrelsesmedlemmer grundet kommende speciale og andre projekter 
- Ingeniørerne må gerne reklamere for dette.  
- Bruger facebook som reklame 

MAT/Fys tutor: 

- Skal finde en masse dejlige nye tutorer 
- Prøver at sælge tutor rollen på trods af manglende ”almindelig” rusuge.  

MMF:  

- Kører det meste de kan og håber på bedre tider 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68973765312


- Stadig nogle faglige arrangementer (over zoom) 

Die Rode Zone: 

- Alt er sat i stå 
- Har lige haft generalforsamling og skiftet bestyrelsen ud 
- Svært at erhverve nye medlemmer 

RIA: 

- Svært at skabe synlighed og trivsel – især for de nye 
- Prøver at skabe en masse online 
- Arrangement med Escape room online i små grupper – fungerede rigtig godt.  

Tutor biologi: 

- Skal til at starte op 
- Opstartsmøde om 3 uger på zoom 
- Virker til at der er god opbakning til at blive tutor, men de er spændte på hvor mange 1. års 

studerende som melder sig til 

Mogens: 

- Arbejder på at få alle arrangementer online 
- De arrangementer som er blevet gennemført er gået godt 
- Dog er det tidskrævende at lave om til online.  
- Online banko på zoom – fungerede godt 
- Mogens har snart fødselsdag. Her er der normalt kagekonkurrence, men de opfordrer til at man 

stadig bager en kage og sender et billede ind. Den flotteste kage vinder.  
- Kandidat dag bliver online 

Nanorama: 

- Online generalforsamling for 3. gang 

TKM: 

- Infomøde på onsdag på zoom 
- God interesse for at blive tutor 

RUS1 KB: 

- Lige haft vinterstudiestart online, hvilket skulle laves om i sidste øjeblik 
- Der var tutorindspark i løbet af dagene, hvilket fungerede godt 
- Hårdt at omstille det hele i sidste sekund 
- Ingeniør debat på fredag på zoom  
- Optager ikke nye tutorer i denne omgang – der er ikke særlig mange som stopper som tutor.  
- To møder her i februar – evaluering af forløbet.  

Civil ingeniør tutor: 

- Oplever det samme som de andre tutorforeninger 
- Skal også til at erhverve nye tutorer 



RUS 1 Navitas: 

- Har lige som KB også holdt online vinterstudiestart 
- Mange af de samme oplevelser som KB 
- Synes det fungerede okay 
- Fik mange gode ting ud af det 
- Generalforsamling i næste uge 
- Udskyder møde med nye tutorer – vil gerne have nye medlemmer hvert halve år 
- Mange stopper i den kommende tid  
- Fik gennemført en fredagsbar med lege over zoom 

MØF: 

- Skiftet bestyrelsen ud 
- Meget er i venteposition 
- Skal have møde i morgen angående online arrangementer 

BFU 

- Er ved at arrangere arrangementer online 
- Ved at købe ny kogeplade, da den gamle er blevet smadret 
- Svært at få nye medlemmer 

 

Præsentation af ny prodekan for NAT – Kristine Kilså 
Kristine startede 1. december og er lige flyttet til Århus. 

- Er glad for at være med og høre fra de forskellige foreninger 
- Strategi under udvikling for NAT - Der kommer snart ny information ud angående strukturen de 

næste par år.  

 

Update fra Finn 
Ingeniørområdet: 

- De 4 institutter er blevet dannet og institutlederne er blevet ansat.   
- Der burde ikke umiddelbart være den store påvirkning på de studerende. Dog en større påvirkning 

hos medarbejderne.  
- Den nye opdeling kommer ikke til at betyde noget for uddannelsesområdet. 
- På sigt kan der komme ændringer, men dette kan ikke mærkes de næste par år. 

Studiestart ved ingeniørerne: 

- I første omgang bliver studiestart til sommer ikke ændret. Eva (studievejleder) vil gerne have 
tutorerne inkluderet til en længere proces. Vi håber på en almindelig studiestart! 

- Vil gerne finde en samlet løsning på hele ingeniørområdet.  
- Foreningerne vil gerne have meldt noget ud i god tid. 

Vi ser frem til en normal verden. 



 

TECH generelt: 

- Strategi under udvikling på TECH også. Her bliver der også meldt mere ud når det er parat.   
- Vil gerne finde sin egen identitet.  
- Der er meget snak om grøn omstilling.  
- Der kommer noget ud senere.  

 

Århus universitets uddannelsesstrategi bliver måske taget op på dette forum.  

 

Tilværelsen som forening under Corona – Kan vi hjælpe?  
Vi ved godt at der er mange udfordringer på de forskellige foreninger. Vi vil gerne hjælpe så godt vi kan på 
dette forum.  

- I må heller end gerne tage kontakt til os i STT eller ringe/skrive til Christian. 

 

Man kan stadig søge midler til faglige arrangementer på NAT eller TECH. På studieportalen skal man læse 
mere om STT og vores puljen med penge.  

- Ansøgningen sendes til Finn hvis man er på TECH og Kristine hvis man er på NAT. Hvis man er i tvivl 
må man hellere end gerne kontakte STT.  

 

Mangler inspiration til arrangementer eller lignende som kan øge motivationen og undgå at de studerende 
dropper ud.  

- Fysik – online fredagsbar  
- Facebook konkurrence, hvor man kunne sende forslag ind til os.   
- Det kunne være en stor hjælp at få underviserne til at hjælpe til at man lærer hinanden at kende – 

evt. med en arbejdsgruppe. Dette er svært selv at gøre online.  
- Der er lavet et idékatalog 

(https://docs.google.com/document/d/1vOVgyLAGxlkaTO68JZIooDxUaF3iBNBneMD_jikryro/edit?u
sp=sharing).   

 

Gerne en dialog med fredagsbarerne når man laver restriktioner i fremtiden (i forhold til genåbning).  

- Disse restriktioner er på AU niveau. Studenterrådet bliver inddraget i dette.  
- Finn og Kristine vil meget gerne høre om dette, så de kan tage det med videre. 

 

De nye studerende har efterspurgt arrangementer fra tutorforeningerne.  

- Har været svært for tutorforeningen når de har travlt med både vinter og sommer start. 



- Der bliver ønsket at andres arrangementer kan blive promoveret bredere ud.  
- Der har været lavet grupper med alle dem som starter fx til vinter – her sker promoveringen.  
- Redaktionsgruppe på Nat/Tech kan hjælpe med promoveringen. Vi vil gerne have nogle med fra de 

forskellige foreninger.  
- Vi skal huske at hjælpe hinanden.  

 

Der har været tvivl om hvad man måtte indenfor de givne retningslinjer.  

- Der er højst sandsynligt sket en brist i kommunikation, men dette bliver taget med videre, så der er 
opmærksomhed på det.  

 

Trivsel: 

- AU har lavet en hjemmeside angående trivsel: https://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/corona/. 

 

Studerendes brug af og ønsker til sociale medier som kommunikationskanal på hhv. Nat og 
Tech. 
Nat/Tech er både på facebook og instagram.  

- Her bliver der delt arrangementer, studieliv, faglige emner, studieinformationer osv. 

Hvad synes de studerende er brugbart? 

Hører studieinformationer til på facebook/instagram? 

- Facebook fungerer stadig godt – alle er enige 
- Det kan blive for meget når man poster det samme både på facebook og på instagram 
- Studierådet bruger instagram til de mere ”bløde” ting, hvor facebook er mere til det faglige. Kunne 

være en god idé at gå den vej. 

Ved de studerende at Science er blevet delt op? 

- Der var ikke meget information til de studerende, så mange ved det ikke. 
- De studerende er stadig forvirrerede…  
- Skal facebooksiden og instasiden stadig hedde NAT/TECH?  
- De nye studerende får utrolig meget forskellige information og grupper de skal meldes ind i ved 

studiestart. Kunne være en idé at få introduktionen til fakultetet senere på studiet.  
- Identiteten ligger nok mere i fagligheden end i fakultetet.   
- Kommunikationen skal gøres mere konkret.  

Der kan evt. laves en promo video (max 1 min.) og fortæller hvad NAT/TECH bruges til og om de to 
fakulteter 

- Hvem er vi?   
- Gerne med solskin i baggrunden 😉😉  
- Efterspørgslen er der!  

https://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/corona/


 

Evt.  
Der kommer snart en ny konkurrence på NAT/TECH facebook siden – Glæd Jer! 
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