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Møde i SciTech-Tinget - 21.11.2022 - Referat 
 

Deltagere: 40 
Mødeleder/referent: Christian Haaber Rasch (tovholder for SciTech-Tinget) 

Dagsorden: 

1. Kort velkomst (v. Christian) 
2. Foreningsrunde: Hvad rør sig i jeres forening? (v. alle) 
3. Ombygning på Katrinebjerg (v. SIGMA) 
4. Opsamling på spørgsmål/forespørgsler fra sidste møde (v. Christian) 
5. Proces om omgangstone og adfærd (v. Marie Oue Hansen, Fakultetssekretariatet Tech) 
6. Input til markedsføring af uddannelser i Herning (v. Christian) 
7. Sparring, spørgsmål og eventuelt (v. alle) 
8. Næste møde (v. Christian) 

 

1. Kort velkomst 
Velkommen! Gennemgang af dagsorden. 
 

2. Foreningsrunde: Hvad rør sig i jeres forening? (v. alle) 
- TKM  
Har haft konstituerende bestyrelsesmøde, så der er kommet nye folk til. Har været med til 
fælles evalueringsmøde om studiestarten for to uger siden. Er i gang med at planlægge næste 
studiestart. Vil kigge nærmere på økonomi og snakke med studiestartskoordinatorerne om 
løsninger, der giver luft.  
 
- TAAGEKAMMERET  
BODYCRASHING i onsdags; en succes, men ikke nok opkast! Revy afholdes d. 9. december.  
 
- Alkymia 
Holder bar hver fredag. Til Ølstafet var der otte deltagende hold, men der skal helst flere med 
næste år.   
 
- RIA 
Fagrådet for ingeniørstuderende. Hjælper alle underforeninger. Har holdt stormøde, men der 
kom ikke mange folk eller foreninger. Skal rekruttere ny bestyrelse i marts. Skal bruge ni 
medlemmer.  
 
- FUT 
Ny bestyrelse i sidste uge. Har holdt to fester, bl.a. semesterfest, som var næsten udsolgt. 
Vandt Kapsejladsen – fedt! Og så er der en næsten udsolgt skiferie til Les Deux Alpes forude.  
 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/christian-haaber-rasch(68064afd-8a04-4c5d-bbac-2266c21f7450).html
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- SIGMA 
Dejlige hektiske uger: Univalg – et hyggeligt valg – og LaTeX-kursus. Har holdt kage og klage-
dag. Eksamenskursus i næste uge for nye studerende. Snart generalforsamling. Vil gerne hjælpe 
MoGenS med laboratoriekurset (se mere under punkt 7).  
 
- RUS-1 Katrinebjerg 
Ny bestyrelse. Der sker ikke meget ud over næste studiestart. 
 
- RUS-1 Navitas 
Ny bestyrelse. Studiestartsplanlægningen er i gang. Forsøger at få flere penge.  
 
- BFU (Biologisk Fagudvalg) og BIOGAS 
BFU har holdt 30 års fødselsdag for deres maskot med kage og Gammel Dansk. Har også afholdt 
auktionsbar: 3850 kr. kom der i kassen på bl.a. ridehjelme, navleshot, zoologiudstyr, bamser 
m.v. Pengene ryger i puljen med foreningsstøtte. Har holdt Halloween-fest med temaet nuclear 
apocalypse. Har haft nyt optag, men ikke fuldt dækket ind; mangler tre medlemmer.   
 
- Die Rote Zone 
Folk har fundet dem! Begyndt på pubquiz hver anden uge.  

- SOFA 
Social forening for IT-Produktudvikling. Er med i SciTech-Tinget for første gang. Har holdt 
pubcrawl og også alumnebesøg inkl. aftensmad. Har også holdt hurtig-fest i samarbejde med 
Red Bull.  

- MoGenS 
Har været på studietur til Hamburg. Fik mange sponsorater, bl.a. fra SciTech-Tinget, så det blev 
en tur til 0 kr. Har holdt AU-valg og vaffelbod, som gav en stemmeprocent på 60%. Er ved at 
forberede julearrangement. 

- Nanorama 
Har holdt diverse fester og en koncert. Generalforsamling med udskiftning af halvdelen af 
bestyrelsen. Er ved at planlægge virksomhedsbesøg, som de også har fået penge til fra SciTech-
Tinget. 
 
- Synapse Life Science Connect  
Bygger bro mellem life science-industrien og de studerende. Laver karriereorienterede events. 
Har holdt to arrangementer. 24. november er der Life Science Career Fair med mange 
virksomheder fra Region Midtjylland og 150 tilmeldte. Man kan finde begivenheder på 
facebooksiden. Vil lave flere arrangementer om både studiejob og om virksomhedskontakt, 
samt mentorship programmes. Udspringer af stor organisation i København. Find dem på 
LinkedIn. Findes i alle universitetsbyer i Danmark og Sverige.  
 
- CIVILT 
Der sker ikke så meget lige nu, men dog generalforsamling. Skal til at optage nye tutorer. Var 
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med til fælles evalueringsmøde. Mangler penge; skal spare. 
 
- Biologisk Tutorforening 
Har været afsted på hyttetur. Mangler lidt penge.  

3. Ombygning på Katrinebjerg (v. SIGMA) 
Campus 2.0 betyder, at store dele af Katrinebjerg skal ombygges. Der er kommet en del 
henvendelser fra studerende på Nat, der har opdaget, at det kommer til at ske – og det skaber 
bekymring. Der efterspørges et forum for foreninger, hvor man kan komme med input. Tech 
har holdt møde med dekanen og prodekanen, men intet tilsvarende er sket på Nat.  

Flere Nat-foreninger giver udtryk for, at de gerne vil bidrage, så dekanen og prodekanen gør 
noget.  

SOFA har snakket med institutlederen på CS, og han sagde, at der er info på vej til studerende. 
DSAU har fået at vide, hvad der kommer til at ske.  

Rune fra SIGMA sidder i Akademisk Råd, og han mener, det er dybt kritisabelt, at de studerende 
ikke er blevet inddraget. SIGMA vil gerne opfordre til at holde studentermøder, hovedsageligt 
på Datalogi, som er dem, der rammes hårdest af ombygningen. 

Foreningerne skal inddrages i processen på det rigtige tidspunkt.   

Flere fra ingeniørforeningerne påpeger, at de ikke er blevet udelukket; der er bare ikke rigtig 
nogen i ledelsen/dekanatet, der ved ret meget konkret om ombygningen. RIA startede selv 
dialogen, og så forklarede prodekan Finn Borchsenius, hvordan det hang sammen. 

Foreningerne på Nat opfordres til at tage direkte kontakt til prodekan Kristne Kilså for at starte 
dialog/inddragelse vedr. ombygningen på Katrinebjerg. Der er ingen fra Nat/AU, der har 
interesse i, at de studerende udelukkes fra inddragelse, men det er en kompleks proces.  

4. Opsamling på spørgsmål/forespørgsler fra sidste møde (v. Christian) 
Forespørgslen om mulighed for kursus for alle foreninger i psykisk førstehjælp og 
konflikthåndtering er undersøgt hos prodekanerne på Nat og Tech, og det er desværre pt ikke 
muligt at tilbyde et kursus. Dog er man ved at undersøge andre muligheder for fx at finansiere 
eller på anden vis understøtte afviklingen af et kursus. Mere om det, når der er nyt. 

RIA fortæller, at IDA gerne vil afholde kursus for studerende i deres målgruppe, men det er 
orienteret mod foreningsledelse/foreningsdrift, ikke førstehjælp. Man modtager et certifikat 
efter endt kursus. 

5. Proces om omgangstone og adfærd (v. Marie Oue Hansen, Fakultetssekretariatet Tech) 
Undervisningsmiljøvurdering foregår hvert tredje år, og den blev senest udfyldt i 2021. På Tech 
er der ifølge undersøgelsen foregået krænkende oplevelser, og det skal der naturligvis gøres 
noget ved. Et punkt i handleplanen er at inddrage studerende i, hvordan man kan køre en god 
proces for at adressere den krænkende adfærd. Der er blevet tænkt i forskellige tiltag, 
herunder en SoMe-kampagne plus brug af mentorer. Spørgsmålet er, hvordan man kan 
facilitere sådan en proces?  
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Forslag/input fra foreninger: 

- Det er nok relevant at vide, hvilket semester, de studerende går på. 
- Kommuniker tydeligt, hvilke redskaber man kan få til at håndtere det som 

individ/studerende og som forening. Så kan man konkret anvende dem og vise andre, 
hvilke redskaber, der findes.  

- De færreste studerende kender til eventuelle redskaber og tiltag vedr. krænkelser, fx 
whistleblower-ordning, som der vist står på studieportalerne, siger Die Rote Zone. 

- Mange kender ikke studieportalerne, siger CIVILT. 
- Det er vigtigt at afklare, om man fra Techs side vil ”informere” eller ”afhjælpe”. Det handler 

om at forebygge. En kampagne vil nok prelle af på dem, det bør ramme. Man bør nok give 
info til grupper, fx ved semesterstart, hvor det er face-to-face, ikke online. 

- TAAGEKAMMERET har slået ned på den type grænseoverskridende adfærd, hvis den har 
været tilstede. Tutorerne slår ned på dårlig omgangstone, så andre hører det, og det virker. 
Det sker fx til Holdets Time; senere er der ikke meget mulighed for kontakt. 

- Byggeri har startet en frivillig mentorordning, hvor nye studerende får ældre studerende 
som mentor. Her gennemgår man forskellige ting, herunder hvordan man opfører sig. Det 
virker med 1:1, især fordi det er frivilligt arbejde. På Byggeri får de et kursus på to timer, 
hvor de får forskellige værktøjer til det gode studieliv: Både hjælp 1:1 eller som bindeled 
videre til anden hjælp.   

- Man kunne deltage i Holdets Time, hvor fakultetet kunne komme og give information. 
- SIGMA vil ikke anbefale kampagner a la ”Be Nice Not Træls”. Man skal som studerende 

have præcise redskaber og/eller what-to-do, når man oplever noget, der ikke er okay. 
- TKM henviser til studerende.au.dk/chikane, hvor der er råd og vejledning. Tutorforeningen 

og SSV’erne præsenterer noget om det i de første uger på studiet.  
- TAAGEKAMMERET har lavet en code of conduct. De studerende siger, at det skal være 

tydeligt, hvem man skal gå til. Det er vigtigt at få taget snakken/dialogen om krænkende 
adfærd. Det er en langsigtet kulturændring.  

- FUT smider dem ud, der opfører sig dårligt. De laver før store arrangementer en kort video 
til sociale medier, hvor de fortæller om, at man skal opføre sig ordentligt. Alle ædru-vagter 
holder øje, og man ryger hurtigt ud, hvis man ikke opfører sig ordentligt.  

- Nanorama har et code of conduct til alle medlemmer. 
- Alkymia har ti linjer, hvor der står kort, at man skal opføre sig ordentligt, ikke danse på 

bordene osv. De har også ædru-vagter til alle fester, men er i tvivl om 
sanktionsmulighederne. 

- RUS-1 Katrinebjerg kommunikerer ud, at de nye studerende skal komme til tutorerne, hvis 
der er problemer. De forsøger at forebygge, frem for at udstille. 

 
6. Input til markedsføring af uddannelser i Herning (v. Christian) 

En task force på tværs af AU, BSS og Tech arbejder på en ny markedsføringsstrategi, og evt. en 
kampagne, for AU Herning som et samlet campus. Foreningerne præsenteres for et udkast til 
poster med tre billeder og teksten ”Der er kort fra tanke til Herning”. 
 
Input fra foreninger: 
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- ”Der er kort fra tanke til Herning” – men der er jo langt til ALT fra Herning. 
- For lidt kobling til uddannelserne. Posteren kunne være om alt muligt i/om Herning. 
- Man fanger ikke ordspillet i ”Der er kort fra tanke til handling/Herning”. 
- Mere fokus på virksomhedssamarbejdet og/eller de fede faciliteter. 
- ”Bevæg dig”-underteksten kunne lige så godt være en reklame for mountain bikes. 
- Slå på, at alt er billigere i Herning.  
- Mangler noget om det gode studiemiljø. 
- Vindmøller sælger ikke. 
- Demografi frem for uddannelse. 
- Det skal være nemt at komme derud. Er det nemt at pendle? Gør det synligt. Fremhæv den 

gode infrastruktur til Herning. Det er nemt at komme til og fra. 
- Vis billeder fra det ægte studieliv i Herning. 
- Split fortællingen op. Man skal passe på med at putte for meget på én poster/fortælling. 
- Vis faciliteterne og samarbejdspartnerne. Det er erhvervsrettet, og der er gode faciliteter; 

vis det.  
- Studierelevant arbejde skal frem. Fokus på erhvervsprojekter.  
- Fællesskab, studiemiljø og det sociale er vigtigt. Mere fokus på det.  
- Få fat i en oplægsholder/foredragsholder, der tidligt i processen for kommende studerende 

(10. klasse) kan fortælle om det fede i Herning. Fokus på tidlig kommunikation.   
- Snak med de lokale studerende. 
- Tidlig inddragelse. Lav et arrangement. Mere face-to-face frem for online. 
- Studiejob skal fremhæves, og så skal der mere fokus på de penge, man sparer i Herning 

som studerende. 
 

7. Sparring, spørgsmål og eventuelt (v. alle) 

- MoGenS 
Har snakket med prodekan Kristine Kilså om laboratoriekursus. Det er blevet afvist, så det skal 
tages op i Uddannelsesudvalget igen. Vil gerne ha’ det udbudt som valgfag, helst et 5 ECTS 
sommerkursus. 
 
- Christian 
Send meget gerne jeres forenings retningslinjer/kodeks for fester og arrangementer til 
scitechtinget.st@au.dk, uanset om I er fra Nat eller Tech. De vil bringes med videre i arbejdet 
om et muligt fælles festkodeks. 

Husk, at I kan søge prodekanernes puljer om tilskud til faglige arrangementer.  
Der er 1270 kr. på Nat og 7500 kr. på Tech til 2022.  
Læs mere om puljerne og ansøgning på SciTech-Tingets side på alle studieportaler, fx 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/molbio/studiemiljoe/scitech-tinget/#c2592664  
 

8. Næste møde (v. Christian) 
20. februar 2023. Kom gerne med input til dagsordenen. 

mailto:scitechtinget.st@au.dk
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/molbio/studiemiljoe/scitech-tinget/#c2592664
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