
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Cristian Russu 

Formand for VIA-DSR 

Referent: 

Stine Møller  

E: STRM@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 3. april 2017   
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3. VIA-DSR møde 2017 

Sted: 

Satelit Nr. Nissum 

Svinget 5 

7620 Lemvig  

Møde- og konferencelokale 

 Mødedato: 

18. april 2017 

Kl. 16-19 

Deltagere 

Cristian Russu, Christopher Ammentorp, Catja Brühl, Daniel Jensen, 

Anders Andersen, Britt Jensen, Thai Fuglsang, Jeppe Keller, Mads Di-

nesen og Stine Møller 

Afbud 

Andreas Pedersen (Britt Jensen indtræder som suppleant), Inge Bech, 

Kara Ellegaard 

 

Forberedelse: 
Hvert Campus skal have skrevet ” Nyt fra hvert campus” inden mødets 

start som et forsøg på mere møde effektivitet. Det sendes til 

strm@via.dk 

 

Jf. punkt 7 skal alle medlemmer af studenterbestyrelsen til mødet have 

tænkt over mulige ansvarsområder og hvilke man selv kunne tænke 

sig at arbejde med.  

 

Overveje fokuspunkter for VIA-DSR 2017 
 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Direktionens punkt 
4. Nyt fra formand 
5. Nyt fra VIA bestyrelse 
6. Nyt fra hvert campus 
7. Ansvarsområder inkl. Hjemmeopgave 
8. Uddannelsesdebat i Nr. Nissum 
9. Valgproces til generalforsamling 
10. Fokuspunkter 
11. VIA DSR Fonden - vilkår 
12. Budget 
13. Forretningsorden 
14. Eventuelt 
15. Evaluering 

 

Punkt  1. Valg af ordstyrer og referent 

mailto:strm@via.dk
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Sagsfremstilling 

Der skal vælges ordstyrer og referent 

Indstilling 

Stine indstilles som referent  

Referat 

Stine bliver valgt som referent  

Cristian bliver valgt som ordstyrer 

 

Punkt  2. Godkendelse af dagsorden 

   

Sagsfremstilling 

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

Indstilling 

At dagsordenen godkendes 

Referat 

Punkt 3 ændres til Studenterforum UC da direktionen ikke deltager pga. rod i kalenderen. Fra næste møde 

skulle det gerne ligge fast med deltagelse fra direktionen. Følgende plan er lagt: 

 

11. maj Silkeborg (tilpasses besøg af minister Søren Pind) Peter Frise 

12. juni Horsens Louise Gade 

21. september Aarhus C Aase Lydiksen 

2. november Ikast Harald Mikkelsen 

15. december Grenå Konstantin Lassithiotakis 

 

 

Punkt  3. Studenterforum UC 

   

Sagsfremstilling 

 

Indstilling 

At VIA-DSR stiller spørgsmål og yder sparring til direktionen. 

Referat 

Hvert medlems UC kan nominere en kandidat til formandsvalget og én kandidat til næstformandsvalget. 

Disse to kan ikke begge vælges medmindre der ikke er andre kandidater. 

 

Christopher Ammentorp melder sit kandidatur til en nominering til formandsposten, studenterbestyrelsen 

støtter op og Christopher er således VIA’s nomineret til formandsvalget i Studenterforum UC 

 

Til Årsmødet for Studenterforum UC som bliver afholdt d. 20. maj i Horsens har VIA 7 delegeret, formand og 

næstformand er ift. Studenterforum UC automatisk delegeret hvorfor der skal vælges yderligere 5. Christo-

pher Ammentorp vælges som den ene af disse delegeret. De resterende 4 pladser fordeles efter følgende 

princip 
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- De bliver tilbud til alle medlemmerne af VIA-DSR som kan få en af pladserne ved at skrive til VIA-

DSR’s mail 

- Hvis ikke alle pladser bliver fyldt på denne måde vil de bliver tilbudt alle VIA’s studerende som kan få 

en plads efter først-til-mølle princippet. 

 

 

Punkt  4. 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 

Formanden har sat nogle forsøg initiativer i gang i Horsens for at forsøge at give de studerende nemmere 

adgang til informationer om studievejledere. 

 

Punkt  5. Nyt fra VIA bestyrelse 

   
 
Sagsfremstilling  
Der var bestyrelsesmøde d. 30. januar og er igen d. 30. marts. Formandsteamet orienterer kort om relevante 
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 

Bestyrelsesmøde 30. marts handlede meget om regnskabet for 2016 som er blevet godkendt og om EVU 

som var temaet på mødet.  

 

Der var rundvisning og mød en studerende inden bestyrelsesmødet som havde en god effekt på bestyrel-

sesmødet og de fik hørt om hvordan det er at være studerende i VIA og hvilke udfordringer dette giver.  

 

 

Punkt  6. 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. 
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Referat 

 

Det nye format, med skriftlige orienteringer i stedet for mundtlige. Thai laver en skabelon som man kan ud-

fylde i fremtiden fra hvert campus.  

 

Viborg 

Vi arbejder fortsat på vores aktivitetshjul og har været i en undersøgende netværksproces for at samle 

PR/Event muligheder til brug ved sociale aktiviteter. 

Den 19 Maj afholder vi et hygge-arrangement for vores frivillige, der om aftenen bliver afløst af en forårsfest 

for alle studerende. 

 

Vi arbejder stadig imod at få en ordentlig info-tavle op at stå, dog er der nogle brandsikkerhedsspørgsmål, 

der driller ift. Placeringen. 

 

Vi har fået tildelt et DSR/Frivillige rum, som vi håber på, kan øge samarbejdet mellem Campus Viborgs for-

skellige grupperinger af studenter frivillige, når de har et fælles mødested. 

 

Nr. Nissum 

I Nissum er den største nyhed lige nu, nyheden om, at der åbnes en "station" af læreruddannelsen i Holste-

bro. Der spores bekymring over udviklingen og utilfredshed over kommunikationen, og vi arbejder på at blive 

involveret og informeret i og om processen 

 

Holstebro 

Det nye formandskab vil med resten af bestyrelsen se på hvad visionerne er for 2017. Der er bl. fokus på 

lektie cafeer, den store aktivitet s dag i september, og samarbejde med ledelsen. 

Michael (formanden) er nu blevet inviteret med til alle campus ledelses møder, så han få mulighed for indfly-

delse og tættere samarbejde. Dagsorden på campus møde i dag er også med gennemgang af studie miljø 

undersøgelsen. 

 

Skive 

I Skive DSR drøftes der følgende: 

- De nye "forsøgsordninger" i VIA som bekymrer de studerende: bekymringerne går på hvorvidt vi mi-

ster kommende studerende i Skive til fordel for Holstebro. Der er en bred enighed om at det skal 

konkretiseres hvad uddannelsesstationen kommer til at indeholde. 

 

- Udvalgsdag som er et arrangement på tværs af udvalgene for at skabe et bredt samarbejde, på da-

gen blandes udvalgene i nogle arbejdsgrupper hvor de i løbet af dagen, har arbejdet med nogle tiltag 

som udvalgene hver især ønsker realiseret. Dette var en stor succes og der er kommet konkrete til-

tag som f.eks. fællesspisning og en plan for hvordan udvalg præsenteres efter ferien til nye stude-

rende. 

 

- Speakers Corner er kommet op og køre, og vi i DSR har modtaget en god feedback fra vores med-

studerende. Speakers Corner er en slags fælles samling hvor udvalg, ledelse og andre kan fortælle 

de studerende hvad der rør sig både på Skive Campus og i VIA. 

 

- Et medlem af DSR er blevet opmærksom på at vi som studerende er blevet begrænset i adgangen til 

diverse online undervisningsmaterialer. Uddannelsesleder er blevet informeret og har lovet at under-

søge sagen. Det drøftes at tage sagen videre op til uddannelsesudvalget, hvis den begrænsede ad-

gang ikke ændres 

 

- Da der efter sommerferien kommer til at ske ændringer i formandskabet hos Skive DSR, har vi valgt 

at Britt komme med til VIA-DSR møde som ”føl” for at skabe en bredere indsigt inden en evt. indtræ-

delse i formandskabet sker. 

 

- Pædagogisk dag er en aften hvor de studerende er blevet inviteret af ledelsen, til at komme og 

drøfte spor 5, samt komme med konkrete forbedrings tiltag. Det var en god dag med høj fagligt en-

gagement fra de studerende, som håber at se tiltagene blive udført inden for en overkommelig tid. 
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Punkt  7. Ansvarsområder inkl. Hjemmeopgave 

   

Sagsfremstilling 

Det nyvalgte formandskab har et ønske om at dele ansvarsområder ud, f.eks. facebook kommunikation, kur-

sus for DSR eller …. 

Indstilling 

Alle medlemmer af studenterbestyrelsen skal til mødet have tænkt over mulige ansvarsområder og hvilke 

man selv kunne tænke sig at arbejde med.  

Referat 

Det forslås at man fokusere på det som man arbejdede med i kursusweekenden, da det er det som der er 

enighed om er vigtigt.  

 

Ansvarsområder: 

 

- Mail (formandshold) 

- Facebook 

 

Mads/Stine tjekker op på om alle studerende automatisk abonere på VIA-DSR siden på studienet. Alle sen-

der et link til deres facebookside for Campus+statelitter. 

 

Christopher forslår at man laver notifikationer på studienet ligesom på facebook eller klik af menu lige som 

på medarbejder portalen. Cristian går videre med den idé.  

 

Der skal være fokus på vidensdeling, derfor forslår Cristian at vi har en ansvarlig for dette område. Det for-

slås at der laves en boks i skabelonen ”Nyt fra campus” hvor man kan skrive hvad man har brug for hjælp til 

og så kan andre skrive hvordan de har løst denne udfordring. Dette kan så blive samlet til et idékatelog på 

studienet, det kan være flere idékateloger f.eks. kontakter, rekruttering, arrangementer, kommunikation med 

stud. Etc.  

 

 

Kursusweekend: Thai, Cristian og Inge vil gerne hjælpe med planlægningen 

 

Punkt  8. Uddannelsesdebat i Nr. Nissum 

   

Sagsfremstilling 

Følgende er modtaget fra Nr. Nissum DSR: 

 

Kort fortalt, drejer det sig om, at man til Uddannelsesdebatten i september, gerne vil havde de studerende til 

at lave en workshop om det at være studerende. Det skal bestå af et oplæg på 30 minutter og 1,5 times 

"workshop". og der vil være 3 andre workshops pp adressen i samme tidsrum, om andre emner, blandt an-

det arrangeret af undervisningsministeriet. 

Morten Bramming, der er projektleder af Uddannelsesdebatten, har spurgt vores lokale DSR i Nissum, om vi 

vil være med til at stå for det, og det vil vi gerne - men tanken er, at det også skal/kan blive et samarbejde 

med VIA DSR og DSF. Den nye formand for DSF, Sana Mahin Doost, skal være med i en debat efterføl-

gende, men det giver mening at VIA DSR også er med/repræsenteret (synes jeg). Det kunne måske være 

en anledning for den nye formand i det nationale UC samarbejde, at komme på banen? 
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Vi er ikke færdige med at diskutere det i vores lokale DSR, og jeg, og to andre er slet ikke studerende til den 

tid, men jeg synes at VIA DSR skal informeres, og så kan vi evt invitere resten af det lokale Nissum DSR til 

vores møde næste gang, når vi er i Nissum. 

Økonomi 

Der er som udgangspunkt sat 1500 kr. af til dette i budgettet. 

Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten. 

 

Referat 

VIA DSR tilkendegiver at vi gerne vil deltage sammen med DSF. Udgangspunktet er at vi foreslår at den nye 

formand for Studenterforum UC indgår i arrangementet. Christopher tager kontakt til DSF og koordinerer 

yderligere. Anders arbejder videre med planlæggeren af Uddannelsesdebatten så de studerende på profes-

sionshøjskolerne får mest mulig taletid. 

 

Punkt  9. Valgproces til generalforsamling 

   

Sagsfremstilling 

Til generalforsamlingen d. 26. februar deltog der 29 studerende ud af VIA’s 18.500 studerende. Derfor ligges 

der op til debat om andre og måske bedre muligheder for at inddrage flere studerende.  

Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten. 

Referat 

Til sidste GF var fremmødet ikke prangende. 

 

Der diskuteres forskellige muligheder for at gøre valgprocessen mere demokratisk. 

 

Der tales online afstemning og processen i det ift. teknik og vedtægtsmæssig.  

 

Der sendes en mail til Studenterbestyrelsen hvor man kan melde sig til at sidde i arbejdsgruppen for dette.  

 

Processen bliver at man hurtigst muligt melder sig hvis man vil side i arbejdsgruppen. Frem til mødet i juni 

arbejder gruppen med en formulering til vedtægtsændringen og arbejder på en praktiskløsning til livestre-

aming og afstemning.  

 

På mødet i juni vil ændringsforslaget til vedtægterne blive rettet til og praktikken i det digitale vil blive diskute-

ret.  

 

I løbet af sommerferien udarbejder studenterkoordinator Mads den mail som skal sendes ud til de stude-

rende. Denne mail skal være meget tydelig i hvad VIA-DSR vil med denne vedtægtsændring, selv ændrin-

gen, indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling som afholdes i forbindelse med ordinært møde 21. 

september. Det er vigtigt at denne mail tydeligt forklare de studerende hvad meningen med denne ekstraor-

dinære generalforsamling og vedtægtsændring er.  

 

Punkt  10. Fokuspunkter 
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Sagsfremstilling 

Hvilke fokuspunkter skal VIA-DSR have i 2017? Marketing/PR eller noget andet? Hvordan får vi alle Cam-

pusser repræsenteret?   

Økonomi 

Der kan måske være brug for midler til disse fokuspunkter 

Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten. 

Referat 

Følgende fokuspunkter blev valgt til 2017 

- Øge deltagelsen til VIA-DSR GF 

- Vidensdeling 

- Aktivering af studerede i politiske debatter bl.a. omkring kvalitet. 

 

 

Punkt  11. VIA DSR Fonden - vilkår 

   

Sagsfremstilling 

Hvordan tjekker vi op på at fondens betingelser overholdes?  

Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten. 

Referat 

Hvad skal det have af konsekvenser, hvis man ikke opfylder kravene. Hvordan tjekker vi op på det. 

 

Til alle ansøgere forår 2017 blev det tydeligt skrevet til dem at de efterfølgende skal sende dokumentation på 

at de har opfyldt kravene til fondsansøgningen, fremadrettet vil VIA-DSR ved næstkommende fondsuddeling 

se på dokumentationen fra forrige ansøgning og hvis det ikke er tilstrækkeligt vil der blive afholdt et møde 

mellem den relevante lokale ledelse og VIA-DSR.  

 

 

Punkt  12. Budget 

   

Sagsfremstilling 

På mødet vil formand Cristian Russu fremlægge et ændret og mere detaljeret budget.  

Økonomi  
Regnskab 2016 Budget 2017 

Rejser  kr.        26.331,36   kr.    50.000,00  

Forplejning  kr.          8.536,00   kr.    12.000,00  

Generalforsamling  kr.        12.201,39   kr.      5.000,00  

VIA-DSR kursus  kr.          4.688,00   kr.    23.000,00  

PR  kr.          8.977,40   kr.      1.500,00  

Folkemøde  kr.          6.744,00   kr.      7.000,00  
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Uddannelsesfolkemøde i Nr Nissum 
 

 kr.      1.500,00  

Studenterforum UC  kr.        12.895,60  
 

Fond 2017 
 

 kr.  100.000,00  

Fond 2016  kr.        76.981,37  
 

Fond 2015  kr.        14.582,63  
 

Tal op 2015  kr.        16.028,20  
 

I alt  kr.     187.965,95   kr.  200.000,00  

 

Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten og kommer med input til budgettet.  

Referat 

Udskydes til næste møde da formanden gerne vil medtage fokuspunkter og ansvarsområder i budgettet. 

 

 

Punkt  13. Forretningsorden 

   

Bilag 

13.1 Forretningsorden for VIA-DSR 

13.2 Honorering af studerende 

Sagsfremstilling 

Studenterkoordinator foreslår at nedenstående bliver skrevet ind i forretningsordenen. Dette for at systemati-

sere hvornår der bliver lavet udtalelser i VIA-DSR og hvem der står for disse.  

 

Jf. Honorering af studerende har studerende ret til en udtalelse. Som medlem af VIA-DSR modtager man en 

udtalelse når man har siddet i VIA-DSR i 6 måneder og en personlig udtalelse når man har siddet med i 1 år. 

Disse udarbejdes når den studerende fratræder sin post. Udtalelserne udarbejdes i samarbejde mellem for-

mand og studenterkoordinator og underskrives af prorektor Peter Friese.  

Indstilling 

At medlemmerne debattere forslaget og kommer med ændringsforslag inden de godkender at dette kan tilfø-

jes den gældende forretningsorden. 

Referat 

Godkendt 

 

 

 

 

Punkt  14. Eventuelt 

   

Referat 

Uddannelsesudvalg 

Thai minder om at der stadig er en plads i uddannelsesudvalget for pædagogerne. Det samme gør sig gæl-

dende for lærerne 
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Det er blevet påpeget i bestyrelsen at man måske skal overveje hvad tid man ligger møderne, for hvis de lig-

ger inden for normal arbejdstid så vil mange studerende have timer og derfor ligger mens de studerende har 

timer, som de meget nødig vil gå glip af 

 

Diplomer for kursus 

De ligger på studenterkoordinatorens kontor, så hvis man mangler sit laver man en aftale med studenterko-

ordinatoren om udlevering 

 

Oversættelse af vedtægter 

Maria fra Campus Horsens har lavet et kæmpe stykke arbejde med at oversætte vedtægterne til engelsk, og 

det besluttes på mødet at det vil man gerne give hende en lille ting for. De oversatte vedtægter vedhæftes 

med dette referat og det forventes at alle medlemmer har kigget dem igennem til næste møde så de kan ret-

tes. 

 

Mads præsentere sig selv og sin start i stillingen 

Mads Dinesen som deltog i mødet er blevet ansat i stillingen som studenterkoordinator. Han præsentrede 

sig selv kort. 

 

Presseklip 

VIA’s kommunikationsafdeling sender en gang om dagen de nyderheder ud der har været i medierne om 

VIA og sektoren. Hvis man vil modtage disse skal man sende en mail til komm@via.dk og i emnefeltet skri-

ver man ”tilmelding til presseklip” 

 

Mail fra stud i Nr. Nissum 

De studerende i Nr. Nissum er bekymret for at tiltaget med de nye uddannelsesstationer på læreruddannel-

sen i Randers og Holstebro er en plan for på sigt at nedlægge Nr. Nissum. Dette er dog ikke tanken med ud-

dannelsesstationerne. Som det er nu må VIA ikke nedlægge Nr. Nissum pga. krav om at man skal udbyde 

uddannelse i hele regionen.  

 

 

 

Punkt  15. Evaluering  

   

 

Sagsfremstilling 

Evaluering af dagens møde 

Referat 

Hvad fungerede godt: 

- Vi kom igennem dagsordenen 

- Afslappet atmosfære 

- Alle fik sagt deres meninger 

- Diskussionen er åben og emnerne er relevante 

- Taletiden er fordelt fint 

- At vi kunne maile nyheder fra hvert campus så vi ikke behøver at bruge tid på det 

- At vi havde en tavle at bruge 

- Alle fik et ord indført og kom med mange gode ideer 

- Godt forberedt møde 

- Færdig til tiden!  

 

Hvad fungerede mindre godt: 

- Pladsen 

- ”Big board” til overblik 

- Min koncentration forsvandt efter 2 timer 

mailto:komm@via.dk
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Forslag til forbedringer: 

- En pause hver time på 5 min 

- Præsentationsrunde af campusset man er på 

- Campustur 

- DSR- rekutering -> retningslinjer 

- Synlig dagsorden evt. via smartboard 

 

 


