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DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Inge Bech 

Formand for VIA-DSR 

Referent: 

Stine Møller  

E: STRM@via.dk 

T: +4587551016  
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1. VIA-DSR møde 2017 

Sted: 

Dalgas Allé 20  

DK-7800 Skive 

Lokale 103 

 Mødedato: 

25. januar 2017 

Deltagere 

Inge Bech, Christopher Ammentorp, Catja Brühl, Anders Andersen, 

Daniel Jensen, Thai Fuglsang og Stine Møller 

Gæster 

Asbjørn Christensen under pkt. 3 

Afbud 

Amanda Kuijpers, Andreas Pedersen, Katrine Sørensen, Maria 

Vindriss, Cristian Russu, Najieh Saei, Kara Ellegaard og Sarah Kam-

strup 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. VIA i Balance 
4. Nyt fra formand 
5. Nyt fra VIA bestyrelse 
6. Samarbejde med ISIC 
7. Nyt fra hvert campus 
8. Budget 
9. Generalforsamling - status 
10. Opfølgning på koordinationsudvalgsmøde 
11. Strategi for 2017 
12. Organisering af Campus 
13. Eventuelt 
14. Evaluering 

 

Punkt  1. Valg af ordstyrer og referent 

   

Sagsfremstilling 

Valg af ordstyrer og referent 

Indstilling 

Christopher Ammentorp indstilles som ordstyrer og Stine Møller indstil-

les som referent 
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Referat 

Christopher valgt som ordstyrer og Stine er valgt som referent. 

 

 

Punkt  2. Godkendelse af dagsorden 

   

Sagsfremstilling 

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

Indstilling 

At dagsordenen godkendes 

Referat 

Godkendt med ændringer. Der er tilføjet 2 punkter til dagsordenen 

- Orientering om mødet d. 7. marts 
- Kort workshop om spor 7 i VIA i Balance 

Punkt 6 Samarbejde med ISIC er flyttet op som punkt 4. 

 

 

Punkt  3. VIA i Balance 

   

Bilag 

3.1 Baggrundsnotat spor 5, 6 og 7 

Sagsfremstilling 

For at sikre at kommunikationen mellem direktionen og de studerende er det planen at de første 30 min af 

hvert møde til orientering, spørgsmål og sparring.  

Indstilling 

At VIA-DSR lytter, stiller spørgsmål og kommer med forslag. 

Referat 

Asbjørn orientere om VIA i Balance projektet ud fra det dias der blev udleveret på mødet. Disse er vedhæftet 

referatet.  

 

Punkt  4. Samarbejde med ISIC 

   

Sagsfremstilling 

ISIC ønsker et tættere samarbejde med de studerende til fordel for VIA’s studerende. De lancere en ny app 

som de gerne vil have DSR med til at promovere. Emil fra ISIC deltager via skype 

 

Referat 

Emil orientere om ISIC og deres nye app. Hans dias er vedhæftet.  
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Punkt  5. Nyt fra formand 

   

Sagsfremstilling 

Formandsteamet kommer med en kort orientering af aktuelle sager. 

Indstilling 

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. Der må stilles korte opklarende spørgsmål, men der er ikke 

plads til debat. Hvis man ønsker at debattere orienteringspunkterne, kan man tage dem op under ”Eventu-

elt”, dog kan det ved tidspres blive udsat til næste møde. 

Referat 

[Tekst] 

 

 

Punkt  6. Nyt fra VIA bestyrelse 

   

Sagsfremstilling 

Der var bestyrelsesmøde d. 16/12-2016 og er igen d. 30. januar. Formandsteamet orienterer kort om rele-

vante dagsordenspunkter. 

 

Indstilling 

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. Der må stilles korte opklarende spørgsmål, men der er ikke 

plads til debat. Hvis man ønsker at debattere orienteringspunkterne, kan man tage dem op under ”Eventu-

elt”, dog kan det ved tidspres blive udsat til næste møde 

Referat 

På sidste bestyrelsesmøde blev der bl.a. diskuteret resultatløn 

Formandsteamet stillede spørgsmål til nedskæringer på eksamener, dette er bragt ind i koordinationsudval-

get.  

 

 

 

Punkt  7. Nyt fra hvert campus 

   

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 

Der bliver spurgt om der er nogen der har noget at komme med så det bliver et kort punkt.  

Holstebro: der er fundet næstformand og kasserer til Campus DSR. 
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Sygeplejerskerne har fået noget af den undervisningen de fik aflyst.  

Socialrådgiverne: Det trækker lidt i langdrag. De er urolige for hvad der sker når de får et hold mere for 

samme penge.  

 

 

Punkt  8. Budget 

   

Bilag 

Bliver eftersendt til medlemmer af VIA-DSR 

Sagsfremstilling 

Det er meningen at budgettet skal være med til at lægge en linje for hvad VIA-DSR vil i 2017. Studenterkoor-

dinatoren har udarbejdet et forslag ud fra hvordan pengene er blevet brugt i 2016. 

Indstilling 

At VIA-DSR kommer med kommentarer og forslag til ændringer. 

Referat 

Godkendt med rettelser 

 

OPFØLGNING: Det er senere blevet kendt at der er separate midler til løn og pension hvorfor der ikke skal 

sættes midler af til dette i budgettet.  

 

 

Punkt  9. Generalforsamling - status 

   

Sagsfremstilling 

Generalforsamlingen er den 26. februar og indkaldelsen er sendt ud til alle studerende i VIA. Det gøres sta-

tus inden dagen. 

Indstilling 

At VIA-DSR kommer med kommentarer og spørgsmål. 

Referat 

Stine giver status. De studerende er i gang med at tilmelde sig. Det bliver lagt ud til VIA-DSR om der skal 

være oplæg fra enten en leder eller en fra bestyrelsen lige som sidst. De bliver opfordre til at sende en mail 

hvis de har forslag. 

 

Punkt  10. Opfølgning på koordinationsudvalgsmøde 

   

Sagsfremstilling 

D. 5. januar var der koordinationsudvalgsmøde i Holstebro. Formandsteamet orientere om relevante dagsor-

denspunkter. Derudover skal der laves en spørgeramme for at undersøge hvordan hovedområderne har 

skåret i udgifterne til eksaminer. 
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Indstilling 

At VIA-DSR kommer med spørgsmål og input.  

Referat 

På koordinationsudvalget  

- Bliver der talt om udfordringer med DSR arbejdet rundt om i VIA 
- Der bliver evalueret på studenterkoordinator stillingen da det snart skal besluttes om denne skal 

forsætte.  
- Dokument som studerende kan bruge når de skal have fri fra praktik i forbindelse med DSR/møder 

omkring uddannelse 
- Nedskæringer på eksamener 

 

På koordinationsudvalgsmødet beslutter de at VIA-DSR skal udarbejde en spørgeramme som hovedområ-

derne kan bruge til at undersøge hvordan der skæres på eksamener. VIA-DSR aftaler at Inge Bech laver et 

udkast som de andre i DSR kan komme med forslag til.  

 

OPFØLGNING: dette er sket og i uge 6 eller 7 bliver det sendt videre til hovedområderne, så de kan have 

svarene klar til næste koordinationsudvalgsmøde. 

 

 

Punkt  11. Strategi for 2017 

Sagsansvarlig: 

[Navn] 

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

Sagsfremstilling 

Fremlæggelse fra arbejdsgrupper 

Grupperne kan med fordel sende skriftlig orientering ud inden (Tryk svar alle på mailen)  

Indstilling 

Diskussion af hvad der har prioritet nu og her og om der skal nedsættes arbejdsgrupper/tovholdere 

Referat 

Følgende blev fremlagt af grupperne fra kursusgrupperne 

Studenterinddragelse 

Projektwebsted på studienet: 
- Studerende inddrages i udviklingsprojekter på lige fod som undervisere 

 

Styrkelse af campus DSR: 
- Råd på alle uddannelser, hvor studenterrepræsentanter og underviserrepræsentanter mødes => 

styrke samarbejde mellem studerende og undervisere 

- Repræsentant fra campus-DSR skal inviteres til campus-leder-møder 

 

Studerende får indblik i struktur: 

Organisationsdiagram, nemt tilgængeligt 

 

Overblik over mit campus (opdateres af campusledelse) 
- kontaktdetaljer til hvem man skal gå til i campusledelse (perifert, ikke det vigtigste) 

- Hvilke uddannelser, hvor er de 

- Funktionspostkasse til DSR, uddannelse og Campus 

 

Uformelle/formelle møder med ledelsen 
- Direktion og uddannelseschefer besøger relevante adresser årligt 

- Evt. til kaffemik og anonyme spørgsmål (evt. postkasse) 
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Studiemiljøundersøgelser 

VIA-DSR med til at evaluere/lave undersøgelsen på VIA-niveau 

 

Opfordre til lokale undersøgelser. hvor uddannelsesleder efterfølgende mødes med 1-3 hold 
- Inspiration af stud-puls 

 

Forventningsafstemning 

 

Tanker for "tværgående" arbejde 

  

Fast punkt på dagsorden til VIA dsr møder - "Hvor kan vi hjælpe hinanden" for at formidle behov og kontak-

ter - punktet kan høre under "nyt fra campus" 

  

Facebookgrupper for campus dsr - tværgående 

  

Synlighed på studienet. Vi skal sørge for, at vores opdateringer kommer i de studerendes "nyhedsfeed" når 

vi skriver. En ansvarlig "kommunikationsperson" kan varetage at opdatere facebook og studienet, så alt info 

kommer begge steder. 

  

Støtte til at oprette tværgående uddannelsesgrupper (lærere, pædagoger etc) Kan også være "Via erhverv" 

og "via pædagogik" og "via sundhed" 

  

Nøgle: Det skal give mening at samarbejde - det skal være en gevinst for alle. Derfor skal vi fremhæve de 

gode historier og VISE hvordan samarbejdet kan hjælpe alle. Platform for det? Magazine? Facebook? 

 

 

Punkt  12. Organisering af Campus 

   

Referat 

Punktet udskydes til næste møde 

 

 

Punkt  13. Eventuelt 

   

Referat 

Orientering om mødet d. 7. marts 

Stine orientere om mødet d. 7. marts med ledelsen om studiemiljøundersøgelsen. 

 

Spor 7 i VIA i Balance 

VIA-DSR opfordres til at skrive til Stine hvis man har forslag til hvad der kan gøre bedre og hvor der er pro-

blemer i kontakten mellem studerende (både kommende, nuværende og forhenværende) og VIA.  

 

 

Punkt  14. Evaluering 
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Sagsfremstilling 

Hvert medlem får et dokument som de undervejs kan skriver noter ned på. Efter mødet evalueres der mundt-

ligt. 

Referat 

 

Hvad fungerede godt 

Vigtige og relevante punkter. Tydelige præsenteret og god mulighed for at spørge/tale ind. 

Vi fik skemaet udlevet  

Asbjørn deltagelse var rigtig god 

 

Hvad fungerede mindre godt 

Lidt mere ”tidskontrol” og afsæt pause tid/small talk mulighed 

Dårlig skype forbindelse 

 

Forslag til forbedringer 

”Debat” tid afsat i selve punktet 

 


