
 

 

DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Inge Bech 

Næstformand, VIA-DSR 

 

Referent: 

Mads Hintze Dinesen 

Studenterkoordinator  

E: mhdi@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 21. december 2017   
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7. VIA-DSR møde 2017 

Sted: 

VIA Pædagoguddannelsen i Grenaa  

7430 Ikast 

 

 Mødedato: 

14. december 2017 

Kl. 16.00-20.00 

VIA DSR-medlemmer 

Tilstede 

Inge Lundin Bech (237682 LISKI)  

Cristian Russu (144036 ICT)  

Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) 

Daniel Krog Jensen (221398 LISIL) 

Stephen Andersen (240702 ACMA) 

Maria Vindriis (254097 GBE) 

Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK) 

 

Gæster: 

Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)  

 

Afbud 

Thai Fuglsang (224633 PIV)  

Chris Aamand Jensen (218388 VCM) 

Louise Maria Hansen (245059 EIA) 

Anne Marie Sahl Carlsen (224003 FIA) 

Morten la Cour Dragheim (239200 POAR) 

Catja Brühl (233435 SIHB) 

Britt Sindahl Jensen (251347 LISKI) 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 
2. Godkendelse af dagsorden (B) 
3. Grafisk identitet for De Studerendes Råd i VIA (D) 
4. Pause 
5. Status på arbejdsplanen for VIA-DSR 2017-2018 (D) 
6. Forberedelse til Generalforsamling 2018 (D) 
7. Fastlæggelse af møder i VIA-DSR 2018-2019 (B) 
8. Pause 
9. Plan for organisering og lokalt lederskab (D) 
10. Nyt fra (O) 
11. Budgetstatus (O) 
12. Eventuelt (O) 
13. Evaluering  (O) 

 

O = Orienteringspunkt 

D = Debatpunkt 

B = Beslutningspunkt 

 

Der tilstræbes at afholde en pause for hvert 5. kvarter.  
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Campus Horsens 

 

 

 

Punkt  1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

v. Cristian Russu  Tid: 1 min. 

Sagsfremstilling 

Der skal vælges ordstyrer og referent 

Indstilling 

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

 

Referat: 

Inge Bech forslås som ordstyrer. Denne ændring godkendes.   

 

 

 

Punkt  2. Godkendelse af dagsorden (B) 

v. Inge Bech  2 min. 

Sagsfremstilling 

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

Indstilling 

Det indstilles at dagsordenen godkendes. 

 

Referat: 

Der anmodes om Punkt 5 udgår til fordel for en drøftelse af processen om politikpapir. Denne ændring 

godkendes. Den øvrige dagsorden godkendes. 

 

 

 

Punkt  3. Grafisk identitet for De Studerendes Råd i VIA (D) 

v. Mads Hintze 

 

Gæst: Boel Reetz, VIA Kommunikation og Inter-

nationalisering 

 60 min. 

Sagsfremstilling 

På mødet den 21. september vedtog VIA-DSR har vi skulle have en ny grafisk identitet. Der ved også vedta-

get en følgende indhold skulle udformes:  

- Logo 

- Website (til studiepolitisk håndbog) 

- Skabeloner til: 

o Budskabs- og coverbilleder på sociale medier  

o Plakat og flyers-design 

- ”Lokal identitetspakke” 
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For at guide os igennem processen og til at facilitere en yderligere debat af vores prioriteringer og fokus har 

vi inviteret Boel Reetz som arbejder i VIA Kommunikation og Internationalisering og tidligere partner i en virk-

somhedskommunikationsvirksomhed.  

 

Indstilling 

VIA-DSR giver sparring på punktet. Formandsskabet, Morten Dragheim og studenterkoordinatoren udpeges 

til at stå for at gennemføre projektet.  

 

Referat: 

Mads startede punktet opdatere på punktet siden sidst. Boel fra VIAs kommunikationsafdeling vil gerne 

bistå VIA-DSR med denne proces fremadrettet med vejledning og råd.  

 

Rammen som pt. er ca. 50.000, gør at vi kan tænke om det vil give mening at dele projektet op i flere dele 

Studentermedhjælpere i Kommunikation arbejder med grafisk design, måske mulighed at hyre dem ind.   

 

Der blev rejst spørgsmål om man skulle lægge sig op ad VIA’s identitet. I så fald skal det gøres meget 

konsekvent, hvilket vil lægge stramme bånd på udtrykket. Det blev sat til afstemning om vi skule arbejde 

videre med logo, identitet og generelt udtryk i VIA’s koncept. 0 stemte for, og 8 stemmeberettigede stemte 

imod.  

 

Der blev diskuteret hvilke elementer der kunne udgøre et grundlag for et videre arbejde med det visuelle 

udtryk, heriblandt logo, font og farver og hvilket navn. Der blev primært nævnt to navne i debatten: De Stu-

derendes Råd i VIA eller Studenterrådet i VIA.  

 

Beslutning: 

Punktet blev afsluttet med en aftale om at formandsskabet og Morten Dragheim som tidligere har meldt 

sig til at sparre om opgaven vil arbejde på forslag til endelige navne, som sættes til afstemning i VIA-

DSR’s gruppe på Facebook. Dette navn vil der blive arbejdet videre med i forhold til den visuelle identitet. 

For at navnet ændres i praksis skal dette vedtages på en generalforsamling.  

 

 

 

Punkt  4. Pause 

  10 min.  

 

 

Punkt  5. Politikpapir om studiepolitisk arbejde og studenterindflydelse i 
VIA 

Sagsansvarlig: 

 

 20 min.  

Bilag 

5.1. Politikudkast ’VIA Politik for studiepolitisk arbejde og studenterindflydelse i VIA’ 

5.2. Overordnet procesplan for VIA Politik for studiepolitisk arbejde og studenterind-dragelse  

 

Sagsfremstilling 
Der forelægger nu et færdigt udkast til politik for studiepolitisk arbejde i VIA. Høringen varer indtil 20. febura 
og for at sikre bred inddragelse af interessenter omkring VIAs politik for studiepolitisk arbejde og studenterind-
dragelse, lægges der op til at der gennemføres en proces hvor både de studerendes råd på alle niveauer, re-
levante undervisere og ledelser høres.  
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Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR drøfter politikpapiret og diskuterer hvordan studerende kan inddrages. 

  

 

Referat: 

Debat 

- Det opleves som vanskeligt at involvere vores medstuderende i eksisterende problematikker. Det 

er ikke nok at sende en mail ud til de adresse vi har på DSR. 

- Politikken er ikke skrevet i et særlig letlæseligt sprog og det er for et teknisk højt niveau, til at jeg 

kan arbejde med det. Kan vi forvente at få inputs, hvis vi sender det ud i en traditionel høring? 

Formandskab og Mads skal ud, og måske komme med en mere spiselig udgave af det. 

- Man skal kunne se relevante i det – det kan formidles med en sjov Prezi, Kahoot. 

- Indholdet af papirer er virkelig godt, og det er meget relevant med den her politik i VIA.  

- I uddannelses-DSR har folk meget om ørene, men de ved ikke rigtig hvad der forventes af dem. 

Jeg mangler værktøjer til at kunne involvere dem i.  

- Alle aktive i VIA’s udvalg skal få dem: Uddannelsesudvalg, campus-DSR, med videre.  

- Papiret skal både kunne være et ledelsesværktøj, men samtidig være forståeligt. Vedtagelsen af 

papiret løser ikke alle problemerne, det vil i høj grad være VIA-DSR’s opgave at hjælpe vores 

medstuderende med at udfylde de rammer der gives for formel studiepolitisk indflydelse.  

- Det er rigtig fedt med et papir hvor man som studerende og DSR kan se: Hvad har vi ret til? 

- Der er ikke et stort behov for at komme ud til den almene studerende, men uddannelsesdannel-

ses-DSR hvis vi er gode! De skal se det og have mulighed for at kommentere på det.  

- Vi skal huske basis: Hvad er DSR? HVAD er VIA-DSR, HVAD er Campus-DSR? Hvilke områder 

er der at arbejde i? Vi mangler overblik over strukturen vi ved ikke hvilke fora?  

- Hvad er de forskellige organer? Hvad er et DSR? Hvad er strukturen? Hvad kan man bruge det 

til? Hvilke emner kan man tage op? 

- Vi skal alle huske på at repræsentanter i VIA-DSR sidder der på vegne af et campus, og der skal 

gerne være aktivitet mellem VIA-DSRs møder – her har campusrepræsentanterne også et ansvar.  

 

Beslutning: 

Studenterkoordinatoren laver mere letlæseligt materiale som VIA-DSRs medlemmer kan involvere deres 

medstuderende ved hjælp af. 

 

 

 

 

 

Punkt  6. Forberedelse til Generalforsamling 2018 (D) 

  20. min. 

Bilag 

6.1 VIA-DSR’s vedtægter.  

Sagsfremstilling 

VIA-DSR afholder generalforsamling den 25. februar. Vi begynder så småt forberedelsen ved at tage denne 

diskussion, hvor vi kan drøfte hvordan vi får så mange som mulig til at deltage, hvad der skal være på dags-

ordenen, forslag til vedtægtsændringer mv.  

 

Af vores vedtægter fremgår det at dagsordenen, mindst skal indholde følgende punkter: 
1. Mødeformalia: valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere, godkendelse af dagsorden.  
2. VIA-DSR’s årsberetning ved formandsteamet.  
3. Regnskab ved formandsteamet.  
4. Præsentation og vedtagelse af budget for det kommende år.  
5. Behandling af evt. indkommende forslag til vedtægtsændringer.  
6. Behandling af indkomne dagsordenspunkter.  
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7. Fremlæggelse af møderække.  
8. Valg af formandsteam 

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR drøfter indholdet og form på generalforsamlingen 2018. Kursusudvalget udpeges til 

at have ansvaret for planlægning mellem VIA-DSRs møder, i samarbejde med studenterkoordinatoren. 

 

Referat: 

Der blev drøftet forslag til indhold som kursusudvalget, og formandsskabet tager med ind i arbejdet med 

generalforsamlingen. 

 

Beslutning: 

Der var usikkerhed om det er blevet vedtaget at generalforsamlingen skulle afholdes i Viborg. Da der ikke 

er indkaldt til generalforsamling, blev der stemt om at ændre sted for generalforsamlingen til Campus C i 

Aarhus. Dette blev enstemmigt vedtaget. Den afholdes 25. februar 2018. 

 

 

 

 

Punkt  7. Fastlæggelse af møder i VIA-DSR 2018-2019 (B) 

  30. min 

Bilag 

6.1 Tidligt udkast til årskalender 

Sagsfremstilling 

Vi skal have fastlagt mødedatoer for 2018-2019, som skal fremlægges på generalforsamlingen.  

 

VIA-DSR’s formandskab har udarbejdet nedenstående forslag til møder i 2018-2019. Vedtægterne påkræver 

at der afholdes minimum 3 årlige møder, men ellers er der ikke yderligere krav til mødeafholdelse i VIA-DSR 

 

Spørgsmål om med fordel kan diskuteres på møde 

- Er 10 møder for meget?  

- Fungerer 3 timers formatet? Skal det være kortere/længere?  

- Skal vi skifte i højere grad mellem digitale og fysiske møder?  

- Skal der være temaer som vi bestemmer på forhånd? 

- Skal der være flere arbejdsweekender ind? 

 

VIA-DSR møder 2017-2018 

Møde Dato Hvor Forslag til indhold 

8. møde 17. januar kl. 16-19 Herning  

9. møde 22. februar kl. 16-20 Viborg  

GF 25. februar Viborg  

 

Forslag til VIA-DSR møder 2018-2018 

Møde Dato Hvor Forslag til indhold (fastlægges ikke ved denne beslutning) 

1. møde 16.-18. marts 

2018  

Kursus-

ejendom et 

sted?  

Intern arbejdsdeling, forretningsorden, budget, arbejdsplan, 

sociale elementer (heriblandt indkitning), planlægning af kam-

pagner, oplæg: Hvordan hænger VIA sammen? Mv.  

2. møde 16. april Aarhus N Påskefrokost? (fælles møde med direktionen/bestyrelsen?) 

3. møde 22. maj Holstebro  

4. møde 20. juni Randers Sommerafslutning og Færdiggørelse af studiestartskam-

pagne (flere med i DSR – fokus på emner?) 

5. møde 16. august Horsens Før-studiestartskampagnemøde 
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6. møde 24. september Herning  

7. møde 6. november Skive  

8. møde 19. december Aarhus C Julefrokost 

9. møde 24. januar Nørre Nis-

sum  

Vedtagelse og forberedelser til GF 

10. møde 18. februar Viborg Sidste møde inden GF (udkitning) 

 

General-

forsamling 

2019 

22. februar Aarhus C  

 

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR drøfter møderækken i 2018-2019, for at indstille denne til generalforsamlingens 

orientering.  

 

Referat: 

Der var generel opbakning til at antallet af møder i løbet af året skulle ligge omkring de 10. Der var både 

indikationer for at der kunne afholdes flere møder som varer en weekend end der lægges op til, og tilken-

degivelser imod. Der var ligeledes opbakning til møder på 3-4 timer. De digitale møder skal så vidt muligt 

afgrænses til møder i udvalg og arbejdsgrupper under VIA-DSR. Der skal som udgangspunkt ikke define-

res temaer på forhånd.   

 

Beslutning: 

Mødet i juni rykkes en uge eller lign. tilbage. Møderækken blev godkendt, og fremlægges til generalfor-

samlingen med forbehold for ændringer på det 1. VIA-DSR møde i 2018-2019. Inputs fra denne diskus-

sion vil blive indarbejdet i oplægget til 1. VIA-DSR møde.  

 

  

 

Punkt  8. Pause 

  10 min.  

 

 

Punkt  9. Plan for organisering og lokalt lederskab (D) 

  30 min. 

Sagsfremstilling 

14. oktober havde vi workshop om organisering og lokalt lederskab. Her blev vi introduceret til elementer så 

som historiefortælling, relationer samt hvordan man kan lave strategi gennem kampagner.  

 

På workshoppen arbejde bl.a. med et mål om at om at alle campus har et Campus DSR hvor 2/3 af uddan-

nelserne er repræsenteret. Dette skal vi i fællesskab se hvordan vi kan arbejde videre med, samt hvordan vi 

hver især bliver bedre som ledere, hvordan vi får flere af vores medstuderende med i det studenterpolitiske 

arbejde. Der arbejdes pt. med et forløb for studerende på Aarhus C og N i samarbejde med VIAs studenter-

væksthuse, som kan afholdes uden betydelige udgifter på baggrund af nogle EU midler.  

 
Hvordan sørger vi for fortsat uddannelse og træning af lokale ledere i organisering og lederskab, både VIA-
DSR, men også øvrige aktive i VIA? 
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Indstilling 

VIA-DSR drøfter punktet. Studenterkoordinatoren udpeges til at have ansvaret for planlægning mellem VIA-

DSRs møder, i samarbejde med kursusudvalget.  

 

Referat: 

Debat:  

- Lederskabsopgaver er en god idé at lave lokalt, med workshops. Det skal være en relativ høj prio-

ritering næste år. Både lokalt, og for vores studenterbestyrelse.  

- Enig I at det kunne være en fed mulighed med flere forløb. Det er redskaber som kan anvendes i 

mange andre sammenhænge.  

- Lige præcis sådanne kursusforløb, var grunden til jeg er med i DSR. Jeg vil gerne blive dygtigere! 

Det er også en måde at rekruttere på. 

- Det virker som en måde at gøre DSR arbejde mere tydeligt på! Der er skal noget mere handling 

og aktivitet bag.  

- Vi bør fortsætte med at lave forløbet i Aarhus og lave en evaluering af det, og se om vi kan brede 

det ud. Vi skal bestemt have fokus på vores opkvalificering. 

 

 

 

Punkt  10. Nyt fra (O) 

  30 min. 
Sagsfremstilling  
Nyt fra: 

- Arbejdsgrupperne 
o Studenterpolitisk håndbog 
o Politik for De Studerendes Råd i VIA 

- Kursusudvalget v. Louise Maria Hansen 
- Nyt fra campus 
- Formandstemaet 

o Koordinationsudvalget for DSR 
o VIA’s bestyrelse 
o Studenterforum UC 
o TR-oplæg 

- Studenterkoordinatoren 

o VIA’s strategi 

o Nedsættelse af uddannelsesudvalg og studenterinvolveringen 

o Handleplaner på baggrund af studiemiljøundersøgelsen  

o Deltagelse på Campus DSR-møder og generalforsamlinger.  

o Digitalisering af VIA-kortet 

- Sparringsgruppe for strategisk rammekontrakt for VIA 

- Spor 7 v. Mads  

o 4 arbejdsgrupper arbejder 

- Spor 5 v. Inge 
 
Indstilling  

At VIA-DSRs medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.   

 

Referat: 

Der blev orienteret mundtligt fra formandsteamet. Der vil blive udsendt en skriftlig orientering fra campus-

repræsentanterne samt de øvrige grupper. 

 

 

Punkt  11. Budgetstatus (O) 
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v. Mads Hintze  15 min.  

Sagsfremstilling 

Der gives en status på udgifter, i forhold til det vedtagne budget. Bilag udsendes snarest 

 

Herunder følger en udspecificering af hvad de enkelte poster dækker over:  

 

Rejser:  

Dækker over rejseudgifter for studerende i forbindelse med VIA-DSR aktiviteter så som VIA-DSR-møder, 

kurser, oplæg og andre arrangementer hvor VIA-DSR vurderer at studerende skal kompenseres for deres 

rejseaktivitet.  

 

Forplejning: 

Dækker over mad til VIA-DSR møderne, samt mad til andre arrangementer i VIA-DSR regi. 

 

Generalforsamling 

Dækker over udgifter i forbindelse med afholdelse af den årlige generalforsamling, og eventuelle ekstraordi-

nære generalforsamlinger.  

 

VIA-DSR kursus 

Dækker over udgifter i forbindelse med de kursusaktiviteter som VIA-DSR afholder, herunder aflønning af 

oplægsholdere, underholdning og deltagermaterialer.  

 

PR 

Dækker over promoveringer af VIA-DSR herunder kampagnematerialer så som, t-shirts, plakater, flyers, mv, 

og udgifter til promovering på sociale medier. 

 

Repræsentation: 

Dækker over deltagelse i konferencer, møder mv. for valgte i VIA-DSR, herunder deltagelse i Folkemødet og 

Uddannelsesfolkemødet i Nørre Nissum 

 

Fond 2017 

Dækker over de midler som VIA-DSR fonden består af, med 50.000 til uddeling i foråret og 50.000 i efteråret 

 

Referat: 

Punktet blev ikke behandlet.  

 

 

Punkt  12. Eventuelt (O) 

  2 min. 

Sagsfremstilling 

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort. 

 

Referat: 

Intet til eventuelt.  

 

 

Punkt  13. Evaluering  (O) 

  5. min 

Sagsfremstilling 

Evaluering af dagens møde foretages efter mødet. 
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Referat: 

Evalueringslink slåes op i VIA-DSR gruppen på Facebook. 

 


