
 

 

DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Cristian Russu 

Formand, VIA-DSR 

 

Referent: 

Mads Hintze Dinesen 

Studenterkoordinator  

E: mhdi@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 8. september 2017   
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5. VIA-DSR møde 2017 

Sted: 

Campus Aarhus Nord 

Hedeager 2 

8200 Aarhus N 

Admnistrationsbygningen 

Lokale: T4.0 

 Mødedato: 

21. september 2017 

Kl. 16-19 

 

VIA-DSR medlemmer 

Inge Lundin Bech (237682 LISKI) 

Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) 

Catja Brühl (233435 SIHB) 

Cristian Russu (144036 ICT)  

Thai Fuglsang (224633 PIV)  

Jette Kirstine Kildegaard Graversen (253182 EIH) 

Maria Vindriis (254097 GBE)  

Trine Lund Dybdal (252158 PSYK) 

Britt Sindahl Jensen (251347 LISKI) 

Louise Maria Hansen (245059 EIA) 

Anne Marie Sahl Carlsen (224003 FIA) 

Daniel Krog Jensen (221398 LISIL) 

Peter Vari (251886 DTB) 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 
2. Godkendelse af dagsorden (B) 
3. Strategisk rammekontrakt for VIA (O) 
4. VIA politik for studenterindflydelse og DSR (B) 
5. Studerendes deltagelse i evalueringer (D) 
6. VIA-DSR Fonden – statusskrivelse (O) 
7. Evaluering af deltagelsen i Folkemødet (D) 
8. Nyt fra (O) 
9. Udpegning af personer til arbejdsgrupper og udvalg (B) 
10. VIA-DSR Fonden – Indkomne ansøgninger pr. 15/9 (lukket 

punkt) (B) 
11. Eventuelt (O) 
12. Evaluering  (O) 

 

O = Orienteringspunkt 

D = Debatpunkt 

B = Beslutningspunkt 

 

Der tilstræbes at afholde en pause for hvert 5. kvarter.  
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Punkt  1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

  Tid: 1 min. 

Sagsfremstilling 

Der skal vælges ordstyrer og referent 

Indstilling 

Mads Hintze indstilles som referent, og Cristian Russu som ordstyrer.  

 

 

Punkt  2. Godkendelse af dagsorden (B) 

  2 min. 

Sagsfremstilling 

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

Indstilling 

Det indstilles at dagsordenen godkendes. 

 

 

Punkt  3. Strategisk rammekontrakt for VIA (O) 

Gæst: Specialkonsulent, Eva Bjerrum Madsen.   25. min. 

Sagsfremstilling 

I april vedtog regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om styring af bl.a. VIA, som bety-

der at VIA skal indgå en såkaldt ’strategisk rammekontrakt’ med uddannelses- og forskningsministeren gæl-

dende for 2018-2021. De nye kontrakter skal indeholde centrale strategiske mål for den enkelte professions-

højskoles opgaver med afsæt i de udfordringer, professionshøjskolen står overfor. Til bidrage med at defi-

nere disse udfordringer nedsætter VIA en sparringsgruppe, som bl.a. skal bestå af en studerende, som skal 

bidrage med at fastlægge fokusområderne i VIA’s kontrakt.  

 

Til orientering om baggrunden for kontrakten, og hvordan processen kommer til at se ud fremadrettet, har vi 

inviteret specialkonsulent Eva Bjerrum Madsen fra Strategi og Ledelsesstøtte.  

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt  4. VIA politik for studenterindflydelse og DSR (B) 

  45 min. 

Bilag 

3.1 – Udkast til VIA politik for studenterindflydelse og DSR (udsendes snarest) 

Sagsfremstilling 

Den 28. august, afholdte VIA Erhverv ledelsesmøde hvor punktet ’Understøttelse af lokale DSR i VIA Er-

hverv’ var på dagsordenen. På baggrund af oplægget og arbejdet med DSR-forholdene i VIA Erhverv, er der 

sat gang i arbejdet med at udforme en fælles politik for studenterdemokratiet i VIA, på tværs af hovedområ-

derne og på tværs af institutions-, campus- og uddannelsesniveau.  
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I dag har VIA har ikke nogen fælles retningslinjer som beskriver de studerendes råds opgaver, rettigheder og 

forventningerne til ledelse og studerende. Formålet med papiret er også at fungere som grundlag for en årlig 

evaluering af studenterindflydelsen i de pågældende hovedområder.  

 

Der bliver blive informeret yderligere om baggrunden for politikken, og den kommende proces til selve VIA-

DSR mødet. 

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR drøfter politikken indgående. Ændringsforslag og kommentarer til den videre pro-

ces tilskyndes. 

 

 

Punkt  5. Studerendes deltagelse i evalueringer (D) 

  30 min. 

Bilag 

4.1 – Processtandard for evaluering i VIA 

Sagsfremstilling 

Der efterspørges fra fællesfunktionen Strategi og Ledelse en drøftelse i VIA-DSR om hvad vi som professi-

onshøjskole kan gøre for at øge de studerendes deltagelse i de forskellige evalueringer. Deltagelsen i di-

verse undersøgelser, varierer, men ligger generelt på et lavt niveau. F.eks. svarede 53% af VIA’s studerende 

på studiemiljøundersøgelsen fra 2016. Jo flere der deltager i undersøgelserne, jo mere retvisende et billede 

vil undersøgelsen vise, til gavn for VIA’s studerende og undervisningens planlægning og udførsel.  

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR diskuterer mulige tiltag for at øge studerendes deltagelse i evalueringer.    

 

Punkt  6. VIA-DSR Fonden – statusskrivelse (O) 

  5 min. 

Bilag 

5.1. – Statusskrivelse 

Sagsfremstilling 

Ved den første uddeling af midler fra VIA-DSR Fonden i 2017, blev der bevilliget 42.100 kr. til 6 modtagere, 

på baggrund af ansøgninger til 7 projekter. For at modtage bevillingen er det en forudsætning af modtagerne 

aflægger regnskab, og indsender bilag for de afholdte udgifter senest 1. juni 2017. 

 

Dette havde 3 af modtagerne gjort. De resterende af ansøgerne som ikke har fremsendt dokumentation er 

blevet rykket herfor.  

 

Som bilag vedhæftes en statusskrivelse, inden mødestart.  

Indstilling 

Det indstilles at statusskrivelsen tages til efterretning.  

 

 

Punkt  7. Evaluering af deltagelsen i Folkemødet (D) 

  10 min. 
Sagsfremstilling  
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Evaluering af deltagelsen i Folkemødet – var det det værd?  
 
Indstilling  

Det indstilles at VIA-DSR evaluerer deltagelsen og angiver en tilkendegivelse af ønske om deltagelse i næ-

ste års Folkemøde. 

 

 

Punkt  8. Nyt fra (O) 

  20 min. 
Sagsfremstilling  
Nyt fra: 

- Arbejdsgrupperne 
o Oktoberkursus 
o Studenterpolitisk håndbog 
o Stemmeprocedure for generalforsamling 

- Nyt fra hvert campus (bilag vedlægges referatet) 
- Formandstemaet  
- Koordinationsudvalget for DSR 
- VIA’s bestyrelse 
- Studenterkoordinatoren 

 
Indstilling  

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning.  

 

 

Punkt  9. Udpegning af personer til arbejdsgrupper og udvalg (B) 

  15 min. 

Sagsfremstilling 

Løbende får VIA-DSR anmodninger om at rekruttere studerende til forskellige projekter og initiativer som fo-

regår rundt om i VIA. Formandsskabet udpeger løbende medlemmer i samarbejde med studenterkoordinato-

ren, men for at få bredt rekrutteringsgrundlaget ud, både blandt medlemmerne i VIA-DSR men også blandt 

vores medstuderende på VIA’s’ campusser og satellitter.  

 

Bilag for projekterne i Spor 7 er vedhæftet. Øvrige bilag kan udleveres efter aftale med studenterkoordinato-

ren på mhdi@via.dk.  

Projekter på tværs af VIA: 

Ny platform til Studienet:  

VIA-DSR er blevet inviteret med i styregruppen, og de arbejdsgrupper vi ønsker at deltage i, i forbindelse 

med ny læringsplatform bag studienet. Mødehyppighed: Én gang om måneden frem til årskiftet eller indtil 

projektet er sikkert i søen, derefter hvert kvartal. Næste møde 10.oktober. Her skal mindst findes én stude-

rende til styregruppen.  

 

Digitalisering af VIA-kortet: 

Studenterkoordinatoren er blevet tilbudt til at sidde i styregruppen i projektet, og der ønskes en studerende i 

den arbejdsgruppe bag selve udformningen af app’en som skal erstatte det nuværende VIA-kort. Her skal 

findes én studerende til arbejdsgruppen. 

 

Sparringsgruppe for strategisk rammekontrakt i VIA 

Jf. punkt 3, skal der findes en studerende til at deltage i sparringsgruppen. Her skal drøftes hvorledes pro-

cessen bag udpegningen i VIA-DSR skal foretages.  

 

Spor 7 arbejdsgrupper: 

mailto:mhdi@via.dk
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Der ønskes 2 studerende til at indgå i følgende arbejdsgrupper som udspringer af Spor 7, de studerendes 

oplevelse med VIA før, under og efter studiet.   

 

Studiestart og introdage: 

Her søges to repræsentanter til arbejdsgruppemøder i efteråret. Arbejdsgruppe skal komme 

med anbefalinger til det videre arbejde ude på uddannelserne med studiestart. 

 

Information og tilrettelæggelse:  

Her søges ligeledes to repræsentanter til arbejdsgruppemøder i efteråret. Gruppen skal 

komme lige ledes komme med anbefalinger til det videre arbejde på uddannelserne.  

 

Projekter i VIA-DSR: 

Studenterpolitisk håndbog:  

Der skal genbesættes medlemmer til at arbejde med vores studenterpolitiske ”håndbog”. Her kan vælges op 

til 7, og heraf gerne en tovholder. 

 

Kursusudvalg:  

Studerende som gerne vil tage ansvar for fast til at arrangere kurser, træf og øvrige arrangementer i VIA-

DSR i samarbejde med studenterkoordinatoren, kan melde sig her. Pt. afholdes der kursus i Oktoberweek-

enden 13.-15. oktober og Februarweekend den 23.-25. februar. Øvrige arrangementer og forslag til tiltag er 

velkommen. Her kan vælges op til 7, og heraf gerne en tovholder. 

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR godkender de personer som er udpeget, og udpeger øvrige til at besætte posterne 

eller proces herfor. 

 

 

 

Punkt  10. VIA-DSR Fonden – Indkomne ansøgninger pr. 15/9 (lukket 
punkt) (B) 

  15 min. 

Bilag 

6.1 – Indkomne ansøgninger til deadline 15/9 

6.2 – VIA-DSR’s vedtægter 

Sagsfremstilling 

VIA-DSR har deadline for ansøgninger til 2. runde af VIA-DSR Fonden. Cristian Russu har ikke stemmeret til 

dette punktt. Jf. §28.1.1 i VIA-DSR’s vedtægter. 

 

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR tager stilling til de indkommende ansøgninger. Derudover et indstilles at VIA-DSR 

til næste møde gennemgår VIA-DSR Fondens retningslinjer, med henblik på at opdatere dem med en mere 

udførlig vejledning. 

 

Punkt  11. Eventuelt (O) 

  5 min. 

Sagsfremstilling 

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort. 
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Punkt  12. Evaluering  (O) 

  5. min 

Sagsfremstilling 

Evaluering af dagens møde 

 

 

 

 

 

  

 


