
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Inge Bech 

Formand for VIA-DSR 

Referent: 

Stine Møller  

E: STRM@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 12. november 2016   
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VIA-DSR møde 

Sted: 

Studenthouse 

Ammunitionsvej 1 

Viborg, Denmark 

 Mødedato: 

12. november 2016 

Kl. 9-11 

Deltagere 

Formand Inge Bech, Næstformand Christopher Ammentorp, Sarah 

Kamstrup, Anders Andersen, Thai Fuglsang, Cristian Russu, Andreas 

Pedersen, Maria Vindriis 

Gæster 

[Navn] under pkt. [#] 

Afbud 

[Navne] 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Nyt fra formand og VIA bestyrelse - orientering 
4. Nyt fra råd og udvalg 
5. Forretningsorden 
6. Orientering om PHS referat fra september 
7. Orientering fra sidste PHS weekend 
8. Studiemiljøundersøgelse 
9. Dato for GF 
10. Videre arbejde med vedtægter 
11. Evt. 
12. Evaluering 

 

Punkt  1. Valg af dirigent og referent 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Valg af dirigent og referent  

Indstilling 

Christopher Ammentorp indstilles som dirigent 

Stine Møller indstilles som referent  

Referat 

Christopher og Stine blev valgt 
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Punkt  2. Godkendelse af dagsorden 

Sagsansvarlig: 
Formand Inge Bech  

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

 

Sagsfremstilling 

Her er det muligt at komme med input til ændringer i dagsordenen. 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

Referat 

Der tilføjes 4 ekstra punkter. 

- Studiemiljøundersøgelse 

- Dato for GF 

- Videre arbejde med vedtægter 

- Google drev 

Dagsorden godkendt herefter 

 

Punkt  3. Nyt fra formand og VIA bestyrelse - orientering 

Sagsansvarlig: 
Formand Inge Bech  

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Der var bestyrelsesmøde fredag d. 28. oktober formandsteamet orienterer kort om relevante dagsordens-

punkter. 

Indstilling 

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. 

Referat 

Bestyrelsesmøde d. 28. oktober. Der blev talt meget om kvalitet og hvad kvalitet er. Bl.a. i relation til rigsrevi-

sions rapport. Her sætter rigsrevisionen lighedstegn mellem antal undervisningstimer og kvalitet. Undervis-

ningstimer er her både store hold, små hold og vejledning. På baggrund af dette skal der på et senere tids-

punkt være en debat om hvad VIA’s bestyrelse mener undervisningskvalitet er.  

Der blev til bestyrelsesmødet også talt om VIA i balance og der skal per 1. dec. Ligge en plan for hvordan de 

studerende inddrages.  

 

Der blev informeret om at der kommer nye undervisningsformer på de nye sundhedsuddannelser, især syge-

plejeuddannelsen, for eller kan de ikke opnå læringensmålene inden for tidsrammen.  

 

Der er udfordringer for VIA Erhverv både med sygemelding fra undervisere og frafald bl.a. studerende. EVA 

(Danmarks Evalueringsinstitut) har netop afleveret og fremlagt en rapport om frafaldet i VIA og dette arbejder 

VIA nu videre på. Det kan lige nu kun følges på medarbejderportalen, men VIA-DSR vil arbejde for at dette 

også kommer på studienet så de studerende også kan følge med i arbejdet og komme med konstruktive in-

put.  
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Punkt  4. Nyt fra råd og udvalg 

Sagsansvarlig: 
Formand Inge Bech  

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Hver campus kommer med en kort orientering om hvad der fylder på deres campus. 

Indstilling 

At hver campus har tænkt over relevante emner til dette punkt. 

Referat 

Ingen havde noget nyt siden sidste møde. 

 

 

Punkt  5. Forretningsorden 

Sagsansvarlig: 
Formand Inge Bech  

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
5.1 Forretningsorden  

5.2 Forslag til forretningsorden 

Sagsfremstilling 

Stine Møller har siden forrige møde arbejdet videre på trin 1 ift. ændringer i forretningsordenen. 

Indstilling 

At VIA-DSR har læst forlaget til forretningsorden igennem og kommer med input. 

Referat 

Forretningsordenen blev gennemgået, der blev lavet småændringer og den blev godkendt. 

 

 

Punkt  6. Orientering om PHS referat fra september 

Sagsansvarlig: 
Formand Inge Bech  

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 

6.1 Referat 16-18 sept 

Sagsfremstilling 

Formandsteamet orientere om PHS weekenden ud fra referatet. 

Indstilling 

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. 

Referat 

Formanden fortæller meget kort da der vil være mere fokus på PHS mødet sidste weekend. Ingen spørgsmål 

til dette. 
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Punkt  7. Orientering fra sidste PHS weekend 

Sagsansvarlig: 
Formand Inge Bech  

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Weekenden d. 4.-6. november var formandsteamet samlet med de andre professionshøjskoler. Formands-

teamet vil orienter om denne weekend 

Indstilling 

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning 

Referat 

De fik lavet en struktur for samarbejdet. Hver PHS har to repræsentanter, derudover vælges der en formand 

og næstformand på et årsmøde. De ønsker også en koordinator som kan understøtte det nationale samar-

bejde. Denne struktur skal diskuteres med rektorerne for at få midlerne med. Når referatet kommer, vil det 

blive sendt til medlemmerne i VIA-DSR. 

 

Punkt  8. Studiemiljøundersøgelse 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Hvordan vil de enkelte studerende arbejde med at få de studerende til at svare på studiemiljøundersøgelsen. 

Indstilling 

At medlemmerne af VIA-DSR kommer med input.  

Referat 

Der opfordres til at man laver lokale konkurrencer da det gør vinderchancerne større og dermed motivatio-

nen lige så 

 

 

 

Punkt  9. Dato for GF 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Formand foreslår 4. februar. 

Indstilling 

At medlemmerne kommer med input til denne beslutning 

Referat 

Datoen der vælges er d. 26. februar kl. 10 og stedet bliver Herning. Denne dato må medlemmerne meget 

gerne tage med tilbage og meddele deres bagland. Datoen kommer snarest på studienet og hjemmesiden. 
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Punkt  10. Videre arbejde med vedtægter 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 

[Tekst] 

Sagsfremstilling 

Juristen er kommet med småændringer dem vil formandsteamet og Stine arbejde videre med og sender dem 

ud  

Indstilling 

At studenterbestyrelsen godkender planen.  

Referat 

Der skal ændres i vedtægterne så alle personvalg er hemmelig afstemning og i § 4.5 skal ”studiepolitiske 

organisationer” ændres til ”organisationer”. 

 

Planen bliver at Stine foretager ændringerne og herefter sendes Lars Emil kommentarer og de ændrede 

vedtægter ud til medlemmerne af VIA-DSR. På mødet d. 15/12-2016 kan medlemmerne så komme med 

kommentarer og ændringsforslag til vedtægterne inden de sende ud til alle studerende i forbindelse med ind-

kaldelse til generalforsamlingen i februar. 

 

 

 

Punkt  11. Google drev 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

[Tekst] 

Referat 

Der er lavet en mappe på google drev så formandsteamet skal have en mail så de kan dele dokumenter 

med hinanden.  

 

 

Punkt  12. Evt. 

Sagsansvarlig: 
Formand Inge Bech  

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Referat 

Næstformand Christopher orienterer om at Kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre har bedt DSR om 

hjælp i forbindelse med at VIA giver æbleskiver og gløgg når VIA får svar på akkrediteringen i starten af de-

cember. Der bliver lavet en aftale om at Christopher vil melde ud når han har hørt mere fra Lisbeth. VIA-DSR 

medlemmerne vil forhøre sig i deres bagland om nogen ønsker a være behjælpelige. Der er T-shirts til dem 

der hjælper til. Dette er også en mulighed for DSR til at promovere sig selv.   
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Punkt  13. Evaluering 

Sagsansvarlig: 
Formand Inge Bech  

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Hvert medlem får lige som sidst et dokument som de undervejs kan skriver noter ned på. Efter mødet evalu-

eres der mundtligt. 

Referat 

Hvad fungerede godt: 
- Vi kom igennem dagsordenen og alle som havde en mening blev hørt 

- Diskussionerne var konstruktive 

- Gennemgangen af forretningsordenen var kort og god 

 

Hvad fungerede mindre godt: 
- Der var ikke god nok tid til at diskutere emner som behøvede yderligere samtale.  

- Nogle spørgsmål blev fremlagt på en uheldig og unuanceret måde 

- Orienteringerne var for lange 

 

Forslag til forbedringer: 
- Mere tid – der skal være mere tid til diskussioner 

- Bedre intro til nye medlemmer, læg mere op til at der er plads til at stille uddybende og opklarende 

spørgsmål samt begrebsafklaring. Desuden mere oplæring i mødestruktur 

- At orienteringerne skal være korte og præcise, og ikke ligge op til diskussion 


