
 

AFTALER MED FAGFORENINGER OM 
STUDIESTARTSAKTIVITETER  
 
Aarhus Universitet skal i sine samarbejder med fagforeninger om studiestartsaktiviteter – herunder 
studiestartssponsorater –  sikre klarhed og åbenhed. 
 
Samarbejdsrelationer mellem Aarhus Universitet og fagforeninger skal derudover være båret af et hensyn 
til universitetets neutrale rolle i studerendes eventuelle valg af fagforening.  
 
FÆLLES RAMME FOR SAMARBEJDE MED FAGFORENINGER OG VIRKSOMHEDER 
 
Aarhus Universitet kan indgå aftaler med fagforeninger om studiestartsaktiviteter inden for følgende fælles 
ramme: 

 
- Fagforeningerne deltager ikke hverken direkte eller indirekte i studiestartsprogrammet.  

 
- Fagforeningernes tilstedeværelse omkring studiestarten planlægges, så det er mulighed for, at 

fagforeningerne, i bestemte tidsrum og på bestemte tidspunkter, kan komme i dialog med de 
studerende.  Alle fagforeninger skal have lige vilkår for at deltage og for at møde de studerende.  

 
- Fagforeningernes tilstedeværelse omkring studiestarten tilrettelægges i øvrigt, så det er tydeligt, at 

der er tale om arrangementer med eksterne sponsorer / samarbejdspartnerne. Det skal være 
frivilligt for den studerende at deltage i de planlagte arrangementer.  

 
AARHUS UNIVERSITETS YDELSE: 
 
Aarhus Universitet kan alene påtage sig ydelser/forpligtelser i aftaler med fagforeninger om 
studiestartsaktiviteter inden for følgende ramme: 
 

- Ydelsen må ikke inkludere en forpligtelse til at omtale samarbejdspartneren positivt.  
 

- Ydelsen må ikke omfatte en forpligtelse til at informere samarbejdspartneren om aftaler med 
andre samarbejdspartnere.  
 

- Ydelsen må ikke omfatte en forpligtelse til at markedsføre fagforeningerne og fagforeningernes 
aktiviteter herunder forpligtelse til at markedsføre fagforeningernes tilstedeværelse omkring 
studiestarten. Aarhus Universitet kan ikke udsende e-mails til de studerende med 
markedsføringsmateriale eller inkludere markedsføringsmateriale i det faglige studieprogram.  

 
- Ydelsen må ikke omfatte, at en samarbejdspartner opnår bestemmende indflydelse på Aarhus 

Universitets aktiviteter herunder studiestartsaktiviteter.  
 

- Omfatter ydelsen udlejning/udlån af lokaler eller faciliteter, skal vilkårene aftales med AU Økonomi 
og Bygninger. 

 
 
 
 



 

SPONSORAFTALER: 
 
Aarhus Universitet kan alene indgå aftaler om studiestartsaktiviteter inden for rammerne af AU’s generelle 
sponsorpolitik - https://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/sponsorpolitik/ 
 
UNDERSKRIFT: 
 
Aftaler med fagforeninger om studiestartsaktiviteter skal for Aarhus Universitet i alle tilfælde indgås 
skriftligt og underskrives af den nærmeste leder.   
 
Tutorer og rusvejledere kan ikke på egen hånd forpligte universitetet i disse aftaler. 
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