
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Mike Musial og Rasmus Møland 

Bille 

Formandskabet  

E: studenterraadet@via.dk 

T: +4587551030  

Dato: 3. januar 20202020   
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10. møde i Studenterrådet i VIA 

Sted: 

Campus Silkeborg 

Nattergalevej 1 

8600 Silkeborg 

Lok B172 

 Mødedato: 

13. januar 2020 

Kl. 16-20 

Deltagere 

Christian Bremer Hansen   259090 SOCIA 

Dagmara Anna Makula   267679 VCM 

Mike Bødker Musial   259673 SIR 

Sabin Sirbu   280143 PIV 

 

Afbud 

Sidsel Prese Bentsen  252921 LIA 

David Bødker Ipsen                                       265909 LIN 

Krista Riina-Maaria Singh   259579 SIHB 

Emilie Chun Grzona  292285 PSYK 

Nicki Garde Laursen  292884 SIR 

Ida Lykke Damgaard Nielsen  291989 ES 

Rasmus Møland Bille   258624 SIR 

Harry Nikolaev Tomovski  280018 ICT 

Nazari Hosein (Hemad)  296268 DB 

Gæster 

Harald Mikkelsen   Rektor 

Lisbeth Katborg Bjerre   Chef for Kom.Int.Studieliv 

 

O = Orientering 

D = Debat 

B = Beslutning 

S = Skriftlig Orientering  

 

Tidsramme: 237 min. ud af 240 min. 

 

Dagsorden 

1. Dialog mellem Harald Mikkelsen og Studenterrådet i VIA (D) 
2. Pause 
3. Nyt fra Kommunikation (D) 
4. Pause 
5.   Valg af ordstyrer og referent (B) 
6. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 
7. Nyt fra (O) 
8. Hvad er studenterpolitik (O) 
9. Forberedelse til Generel forsamling (B) 
10. Eventuelt 
11. Status UFM-midler (S) 
12. Økonomisk status (S) 
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Punkt  1. Dialog mellem Harald Mikkelsen og Studenterrådet i VIA (D) 

v. Mike og Rasmus  50 min. 

Sagsfremstilling 

Vi får besøg af rektor Harald Mikkelsen, som vil give en status på hans overordnede indtryk fra dialogmø-

derne med de studerende rundt på VIAs campusser. Derefter giver Studenterrådet i VIA en status på, hvad 

de er optaget af for tiden. 

 

Spørgsmål til drøftelse: 

 Velfungerende DSR alle steder: Hvordan kan vi hjælpes ad med, at det sker? 

 Samtale om studerendes trivsel: god eller mindre god, herunder personligt udfordrede studerende. 

Hvad kan vi gøre sammen? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer indgår i dialog med Harald Mikkelsen. 

Referat 

 

Harald hører på sine dialogmøder alt lige fra: 

- specifikke klager over undervisere 

- problematikker med praktikken – bl.a. i forhold til transport dertil, modtagelse, og kvaliteten af 

praktikvejledning 

- itslearning – to grupper; dem der hader det og dem der ikke synes det er optimalt, men okay 

- manglende feedback fra undervisere, at underviserne ikke har læst det materiale, de anvender 

- rigtig gode undervisere – især udenlandske studerende giver udtryk herfor 

- specifikke problematikker; at der er for koldt i kantinen om vinteren, for varmt i undervisningsloka-

lerne, problemer med ventilation, røg ved indgangene, studiemiljø i relation til indeklima, opførsel 

fra andre studerende 

- Boligproblematikker -  især i Aarhus 

 

Hvordan får vi gode DSR i VIA?  

- Ved at skabe en god forbindelse mellem campus-DSR og uddannelses-DSR 

- At alle føler, at de har en stemme 

- Være informativ og åben om, hvad der sker i DSR 

- Noget at være fælles om ud over det frivillige arbejde 

- Skabe en kultur for studenterpolitisk arbejde, hvilket tager lang tid 

 
Punktet vedr. De studerendes trivsel nåede ikke at blive behandlet, men Harald opfordrer til, at Studen-
terrådet inviterer ham til en ”tema-drøftelse” om emnet i indeværende år, idet han er meget optaget 
heraf og ønsker at høre Studenterrådet i VIAs holdning og indsigt i emnet. 

 
 

 

Punkt  2. Pause 

  10 min. 

 

 

 



 

3/7 

 

Punkt  3. Nyt fra Kommunikation (D) 

v. Lisbeth Katborg Bjerre  50 min. 

Sagsfremstilling 

Lisbeth vil give en opdatering på arbejdet med at forbedre kommunikationen til og med de nuværende stude-

rende og vi vil derefter drøfte det fremadrettede samarbejdet mellem Studenterrådet i VIA og Kommunikati-

onsafdelingen. 

 

Tidsramme: 

- 20 min. oplæg ved Lisbeth 

- 10 min. spørgsmål og drøftelse af oplæg 

- 20 min. drøftelse af samarbejdet fremadrettet 

Indstilling 

Det indstilles, at Studenterrådet i VIA indgår i dialog med Lisbeth og kommer med input til hendes oplæg, og 

at der i samarbejde bliver afstemt hvilken hjælp Studenterrådet i VIA kan hente fra VIAs Kommunikationsaf-

deling 

Referat 

 

Lisbeth gav et oplæg omkring processen vedrørende kommunikation til de nuværende studerende, og 

spurgte ind til, hvordan Kommunikationsafdelingen i processen kan komme i kontakt med almindelige stu-

derende i VIA? 

- Klasserepræsentanter, der kommunikerer videre fra hele holdet 

- Der skal findes en måde, hvorpå de også føler, at de får noget ud af at bidrage (biografbilletter, 

rabatter, etc.) 

- Høre de studerende, der har en speciel viden om intuitive systemet (eksempelvis ICT) 

- Gå gennem campus-DSR  

- Fange de ”normale” studerende i kantinen 

 

Samarbejde mellem Studenterrådet i VIA og Kommunikation fremadrettet: 

- Opfordring fra Lisbeth: Hvis Studenterrådets medlemmer ser eller oplever problemer ift. kommuni-

kation til de studerende, så vil Kommunikationsafdelingen meget gerne høre herom 

- Kommunikation ift, facebooksider: Der mangler en governance struktur ift. administratorrettighe-

der og ansvar. Lisbeth sender denne til høring/kommentering, når der ligger et udkast hertil. 

- Lisbeth giver tilsagn om, at Kommunikationsafdelingen gerne vil være behjælpelig og understøtte 

Studenterrådet i forhold til kommunikation til de nuværende studerende 

- Studenterrådet i VIA giver ligeledes tilsagn om at være behjælpelig, hvis Kommunikationsafdelin-

gen har brug for at kommunikere ud til de nuværende studerende og i forhold til sparring generelt 

om kommunikation 

 

 
 

Punkt  4. Pause 

  10 min. 
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Punkt   5.   Valg af ordstyrer og referent (B) 

v. Mike og Rasmus  1 min 

Sagsfremstilling 

Der skal vælges ordstyrer og referent. 

Indstilling 

Det indstilles, at der vælges en ordstyrer blandt rådets medlemmer og at Studenterkoordinator vælges som 

referent. 

Referat 

 

Amaya Bøgeskov vælges som referent og Mike Bødker Musial som ordstyrer. 

 

 

Punkt  6. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 

v. Mike og Rasmus  1 min. 

Sagsfremstilling 

Jf. §12 i Studenterrådets vedtægter er mødet først beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlem-

merne er tilstede. Det er under dette punkt også muligt at komme med forslag til ændringer af dagsordenen. 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsordenen godkendes og at studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtig. 

Referat 

 

Bestyrelsen konstateres ikke beslutningsdygtig, idet blot 4 ud af 14 medlemmer er fremmødt. Idet dagsor-

denen ikke indeholder beslutningspunkter, kommer det ikke til at have betydning for dens indhold. 

 

 

 

 

Punkt  7. Nyt fra (O) 

v. Mike og Rasmus  30 min. 

Sagsfremstilling 

 

1. Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse. 

 

2. Nyt fra campus. 

 

3. Nyt fra formandsskabet. 
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Indstilling 

Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne. 

 

Referat 

 

Campus C 

Har haft studentervæksthuset på besøg, der har fortalt om, hvem de er. De ønsker en større og brede til-

slutning. Der blev bl.a. snakket om, hvordan de kunne promovere væksthuset bedre. Det er blevet beslut-

tet, at grupperummene ikke længere kan reserveres af andre, end studerende. De har fået flere knage-

rækker til jakker. Der er pt. en vagt i kantinen, der fanger mange studerende, der ikke betaler for deres 

varer. Event i morgen angående eksamensangst, som bl.a. er betalt via UFM-midler. Arbejder på hvordan 

de får kommunikeret ud om podcastudstyr. Er meget tæt på at have etableret et internationalt DSR, mang-

ler blot en generalforsamling. 

 

Horsens 

Havde sidste møde i fredags men ikke mange mødte op pga. eksamen og sygdom, og to studerende der 

snart afslutter deres uddannelse. På mødet inden jul forsøgte de at få anvendt nogle af deres resterende 

midler, har blandt andet indkøbt bordfodboldborde og træningsbænke. De nyder deres nuværende sports-

hal, idet der ikke bygges en på det nye campus. Kommunen arbejder dog på at bygge en. Er ved at arran-

gere teambuilding event med besøg i Rush og spisning efterfølgende. Er ved at rekruttere nye medlem-

mer til Event. Arbejder på hvordan de promoverer de arrangementer, de laver. Nogle studerende fra ICT 

vil gerne lave en fredagsbar. Campus Horsens er medlem af DSF, hvilket ikke giver mening idet resten af 

VIA er medlem af SFUC. De udmelder sig snarest muligt. Har fået optrevlet DSRs tidligere bankkonto og 

oprettet en ny. 

 

Randers 

Pædagogerne har et dåbsritual, som der har været enighed om i Campus-DSR skulle laves om idet det 

gav forstyrrelser for de, der havde undervisning på campus. Der har været uenigheder med campusledel-

sen omkring hvem, der har beslutningskompetence til at ændre dette. 

 

Bestyrelsen 

Så PlayLab på campus C ved sidste møde. Drøftede visionsprocessen hvor bestyrelsen ønskede en mere 

snæver indsamlingsproces og at man så efterfølgende kan tilpasse den de forskellige områder i VIA. Det 

blev påpeget, at de studerende ønskede at komme mere ind over høringsprocesserne, hvilket blev taget 

til efterretning. 

 

Formandskabet 
Der kommer et indstillingsskema til undervisningsprisen, som I bedes udfylde, så processen kan forbed-
res fra sidste år. Er ved at ansætte studentermedhjælper til at understøtte engelsksproget kommunika-
tion. 
 

 
 

 

 

Punkt  8. Hvad er studenterpolitik (O) 

v. Mike og Rasmus  20 min. 

 

Sagsfremstilling 

Mens formandskabet har besøgt eller talt med studerende rundt omkring i VIA, er vi nogle gange blevet 

spurgt om hvad studenterpolitik er og hvordan man laver det. Vi vil derfor gøre høre hvad bestyrelsen mener 

om dette spørgsmål. 
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Indstilling 

Det indstilles, at Studenterrådet i VIAs bestyrelse deler hvad de mener studenterpolitik er og hvordan man 

arbejder med det. 

Referat 

 

- Forskelligt fra campus til campus og hvilken historie, det har med 

- Ikke en “one size fits all” 

- Det er noget, man skal kunne se meningen i at deltage i 

- Et sted hvor man kan drøfte problematikker og spørgsmål omkring stort og småt 

- Netværk – hvor 1. semestrene kan møde 5. semestrene 

- Eksempel på studiepolitisk arbejde: Knagerækker der starter i et uddannelses-DSR, kommer i 

Campus-DSR og videre i bygningsudvalg. 

- Uddannelses-DSR er et sted man kan få støtte - også fra studerende på andre semestre. 

- Handler om det, der går godt, men også det, der kan blive bedre – hvordan det kan fikses 

- Handler om at få de studerende til at have det godt på deres studie 

- Gøre folk opmærksomme på, at ved at engagere sig kan man opnå en masse, der ligger uden for 

ens studie, men som kan forbedrer eksempelvis dine jobmuligheder. 

- Forskel på studiepolitik og studiesocialt arbejde 

- Studiesociale handler om fredagsbar, fester, og sociale aktiviteter 

- Studiepolitik handler om at forbedre studiemiljøet, så det bliver bedre for alle. Om at forbedre dag-

ligdagsproblemer. Det primære er på dette og sekundært på fester og events. 

- Opdeling af studiesociale foreninger og studiepolitiske foreninger fungerer godt flere steder 

 

 

 

Punkt  9. Forberedelse til Generel forsamling (B) 

v. Mike og Rasmus  60 min. 

Bilag 

9.1 Forslag til møderække for Studenterrådet i VIA 2020_2021 

Sagsfremstilling 

 

 Orientering og kommentering på forslag om møderække 

 Orientering og kommentering på forslag til budget 2020  

 Praktisk: Hvem hjælper til før, under og efter, GF, banko? 

 Præsentation af formandskabets ændringsforslag til vedtægter 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Studenterrådet i VIA forholder sig til forslagene fra formandskabet og kommenterer herpå, 

og at der blandt rådets medlemmer findes et passende antal, der vil hjælpe til på dagen med at afvikle gene-

ralforsamlingen. 

Referat 

 

Møderække: Kommentarer ift. om d.19/8 er en god dato at afholde mødet, idet det måske ikke er alle stu-

derende, der er tilbage fra ferie. 

 

Budget: Ingen kommentarer 
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Punkt  10. Eventuelt 

v. Mike og Rasmus  5 min. 

Sagsfremstilling 

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort. 

Indstilling 

[Tekst] 

Referat 

 

Der var intet til eventuelt. 

 

 

 

 

Punkt  11. Status UFM-midler (S) 

v. Amaya  0 min. 

Bilag 

11.1 Status uddeling af UFM tilskud 2019 

Sagsfremstilling 

Vedlagt er endelig oversigt over indeværende års uddeling af UFM-midler. Ansøgningsfristen for midlerne 

var d.30/11 2019 og er derfor afsluttet. 

Indstilling 

Det indstilles, at rådets medlemmer tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt  12. Økonomisk status (S) 

v. Amaya  0 min. 

Bilag 

Eftersendes 

Sagsfremstilling 

Studenterrådet i VIAs budget for 2019 samt opgørelse over udgifter indtil nu. 

Indstilling 

Det indstilles, at Studenterrådet tager orientering om budget og opgørelse over udgifter til efterretning. 

 


