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Følgende emner er undersøgt siden mødet.
1) Hvordan står det til med AU’s corona-retningslinjer?
Katrine Bilberg fra Nat-Tech administrationen giver følgende svar:
”Jeg kan godt forstå at foreningerne efterspørger retningens linjer når smitten i samfundet stiger. Pt er
der ingen krav eller nye retningslinjer fra AU. Hellere ikke coronapas.
Dog hvis muligt er det altid en god ide at holde lidt afstand, reducer aktiviteterne.
Men hold endelig øje med siden https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/moeder-ogarrangementer/ hvis/når der sker ændringer burde du kunne finde dem der.”
2) Hvilke støttepuljer tilbydes hhv. Nat og Tech, og hvordan søges disse?
Casper Borchmann fra Tech:
”Der er aktuelt puljemidler til at fremme trivsel efter corona. Midlerne er på TECH blevet fordelt til
institutterne. I kan på ingeniøruddannelserne snakke med viceinstitutlederne for uddannelse og på de
jordbrugsvidenskabelige uddannelser kan der tages kontakt til studieleder Bernd Wollenweber.
Midlerne er til anvendelse i 2021, og jeg ved desværre ikke hvor mange midler der er tilbage på de
forskellige institutter.
Herudover er der mig bekendt ikke aktuelt puljemidler, men jeg skal gerne afsøge det lidt nærmere og
vende tilbage.”
Jeg giver lyd, hvis jeg hører andet. Desuden mangler jeg svar fra Nat.
/Max

3) Har AU noget materiale om konflikthåndtering og behandling af krænkende adfærd?
Vedlagt denne mail er en pdf om konflikthåndtering, som inden studiestartet i sommers blev
udarbejdet til tutorerne. Første del af pdf’en omhandler tutorrollen, hvilket man med fordel kan
springe over, mens resten handler om krænkende adfærd og konflikthåndtering.

4) Opfølgning på den konkrette sag om en voldelig gæst til en fredagsbar
Her vil Catalina gerne have, at den pågældende fredagsbar kontakter hende på cakj@au.dk.
Hvis lignende episoder opstår, henvises der til studie- og trivselsvejlederne:
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/studievejledere.
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Møde i SciTech-Tinget, mandag d. 15. november
Foreningsrunde.
-

Fælles er studiestart. Foreninger starter op igen. Forsøg på at tage hånd om den
forsømte Corona-årgang.
Masser af fredagsbarer. Julefrokoster er på vej.

Nye maillister og netværksgruppe (Christian).
-

-

-

Nye medlemmer.
SciTech-Tinget som kommunikationskanal.
o Heriblandt mange karrierehenvendelser.
Vi blev enige om sidst at oprette en mailliste, hvor foreningerne får tilsendt
karrierehenvendelser, som evt. kan sendes videre til medlemmerne.
Vi har kun fået en tilmelding indtil videre.
Christian spørger, om det hører hjemme i SciTech-Tinget.
o Bred opbakning, folk nikker. Ingen indvendinger.
o Christian siger, at man kan skrive til SciTech-Tinget, hvis man har forslag til
ændringer.
o Det foreslås at gå igennem RIA(?) i stedet.
o Foreningerne beklager, at de har glemt at melde sig på. De ville være
ærgerlige over at være uden maillisten.
Maillisten findes under Studiemiljø SciTech-Tinget.
Christian spørger, om der er interesse for en decideret netværksgruppe.
o Mail er umiddelbart tilstrækkeligt. Så kan man selv vælge at tage kontakt.
o Der er udbredt interesse om, at vi sender lidt flere mails via maillisten.
Karrienyhedsbrevet og det generelle nyhedsbrev er to forskellige ting.
Alle mails er tilladte på det generelle nyhedsbrev. Man kan godt have flere fra én
forening tilmeldt.

Foreningernes genstart og evt. støttepuljer (Finn).
-

-

Genstart går godt. Puljen er blevet anvendt.
Foreningerne er bekendt med muligheder for støtte.
”Corona-årgange” har fået midler til sociale arrangementer på holdene.
Der bliver spurgt, hvor meget man kan tillade sig at bede om og til hvad.
o Nogen har fået 7.000 til en Soundboks. Systemet virkede, og processen var
hurtig.
o En anden forening fik 10.000 til en bustur.
Fornemmelsen er, at såfremt idéen er god, og at man kan redegøre for, hvad pengene
skal bruges til, kan man søge om ethvert beløb.
Der bliver spurgt om kickstart-puljen og trivsels-puljen er to forskellige ting.
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o Christian mener, det er to forskellige ting.
Man skal anvende pengene fra kickstart-puljen inden d. 12. december.
Kickstart-puljen er til foreninger. Pengene må ikke bruges til alkohol.
Civilt spørger, hvordan man søger trivselspuljen.
Svar findes i opfølgningerne på dokumentets første side.

Punkter fra foreningerne.
-

Vold til fredagsbar skabte ubehagelig situation, og politiet gad ikke komme. Der
spørges, hvordan andre fredagsbarer har håndteret lignende situationer.
o Smør tykt på og få politiet til at forstå alvor.
o Evt. dørmandskursus?
o Man er før blevet tilbudt krisehjælp af AU.
o Der er noget materiale gennem AU om konflikthåndtering og krænkende
adfærd.
Svar findes i opfølgningerne på dokumentets første side.
o Natural Sciences har en Code of Conduct.
o Catalina siger, at hvis en studerende udviser krænkende adfærd, må man gerne
kontakte Catalina for at tage hånd om sagen.

-

Forening spørger om andre har gjort brug af Jubilæumsfonden. De spørger, om der er
andre måder at finde midler til studiestart.
o Der er ikke andre, der gør brug af noget andet.

-

Coronapas. Er der fælles retningslinjer for, hvordan man gør?
o Er det i orden kun at tjekke ved baren og ikke ved døren?
Svar findes i opfølgningerne på dokumentets første side.

-

Spørgsmål ift. kortbetalinger. Hvilke løsninger bruger foreningerne?
o iZettle er nemt og billigt.

-

Julekalender har været stor succes. Godt PR værktøj.
o Eksempelvis små konkurrencer hver dag, hvor man skal gætte svaret i
kommentarfeltet. Skaber god reach.

