
 

 

DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Cristian Russu 

Formand, VIA-DSR 

 

Referent: 

Mads Hintze Dinesen 

Studenterkoordinator  

E: mhdi@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 6. november 2017   
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6. VIA-DSR møde 2017 

Sted: 

VIA Pædagoguddannelsen i Ikast 

Bøgildvej 10 

7430 Ikast 

Lokale 122 

 Mødedato: 

2. november 2017 

Kl. 16.00-19.00 

 

Deltagere: 

Inge Lundin Bech (237682 LISKI) 

Cristian Russu (144036 ICT)  

Thai Fuglsang (224633 PIV)  

Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK) 

Daniel Krog Jensen (221398 LISIL) 

Catja Brühl (233435 SIHB) 

Morten la Cour Dragheim (239200 POAR) 

Chris Aamand Jensen (218388 VCM) 

 

Gæster: 

Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)  

Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD) 

Rektor Harald Mikkelsen (under punkt 3) 

 

Afbud: 

Britt Sindahl Jensen (251347 LISKI) 

Louise Maria Hansen (245059 EIA) 

Stephen Andersen (240702 ACMA) 

Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) 

Anne Marie Sahl Carlsen (224003 FIA) 

Maria Vindriis (254097 GBE)  

 

Manglende repræsentation 

2 fra Herning 

1 fra Randers 

1 fra Holstebro 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 
2. Godkendelse af dagsorden (B) 
3. Direktionens punkt (D) 
4. Pause 
5. Grafisk identitet for De Studerendes Råd i VIA (B) 
6. Nyt fra (O) 
7. Retningslinjer til VIA-DSR Fonden (B) 
8. Budgetstatus (O) 
9. Fastlæggelse af møder i VIA-DSR 2018 indtil 

generalforsamlingen (B) 
10. Eventuelt (O) 
11. Evaluering  (O) 

 

O = Orienteringspunkt 
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D = Debatpunkt 

B = Beslutningspunkt 

 

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

 

 

 

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: 

Godkendt 

 

 

Punkt  2. Godkendelse af dagsorden (B) 

v. Cristian Russu  2 min. 

Sagsfremstilling 

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

Indstilling 

Det indstilles at dagsordenen godkendes. 

 

Referat: 

Godkendt 

 

 

 

Punkt  3. Direktionens punkt (D) 

Gæst: Rektor, Harald Mikkelsen  30. min. 

Sagsfremstilling 

Samarbejde mellem Direktionen og VIA-DSR 

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR stiller spørgsmål og yder sparring til direktionen. 

 

Referat: 

Cristian Russu bød velkommen, og der var en kort navnerunde.  

 

Harald Mikkelsen introducerede sig selv og orienterede om en typisk uge for rektor. Her er både opgaver 

fastlagt inden for VIAs organisationer, og opgaver i forhold til samarbejdspartnere og interessenter, her-

iblandt virksomheder, politikere på forskellige niveauer og interesseorganisationer.  
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Der blev spurgt ind til muligheden for tidligere svar på ansøgninger angående optagelser på VIA, så stu-

derende har nemmere ved at finde permanent bolig. Her ligger optagelsen via Den Koordinerede Tilmel-

ding (KOT) desværre fast, så det er ikke muligt at give tidligere svar.  

 

Der blev spurgt ind til hvad der fylder i hverdagen lige nu for Harald. Der skal vedtages en ny bevillingsre-

form, og dette er meget i fokus for tiden, da det har stor indflydelse på hvordan VIA kan lave uddannelse 

på. Her er det en del af Haralds opgave at sørge for at VIA står i den bedste position som muligt.  

 

Herefter blev der drøftet muligheder for at flere studerende i VIA kunne komme i dialog med Harald lokalt 

på deres campus, hvor de studerende kunne indgå i direkte dialog, og få deres stemme hørt. Det hænder 

at studerende får skrevet på mail, men det er et fåtal. Der efterspørges flere mails og mere kontakt. I den 

forbindelse er det også en god idé med studenterkoordinatorfunktionen, til at hjælpe studerende med 

hvordan VIA er opbygget og hvordan evt. hårdknuder kan løses. Her var også ros til hvor velfungerende 

VIA-DSR var blevet.  

 

Slutteligt blev der efterspurgt gode råd fra Harald til VIA-DSR, hvor et var at man godt i højere grad kunne 

sætte dagsorden og fokusere sager som kunne udvikle VIA.  

  

 

 

Punkt  4. Pause 

  10 min.  

 

 

Punkt  5. Grafisk identitet for De Studerendes Råd i VIA (B) 

v. Mads Hintze  45 min. 

Sagsfremstilling 

De Studerendes Råd skal gerne være kendt af vores medstuderende bredt, dog særligt vores medstude-

rende som er aktive i deres uddannelses studerendes råd og campusråd, som deres indgang til studenter-

indflydelse centralt i VIA’s organisation. 

 

En af forudsætningerne for kendskab til vores virke i De Studerendes Råd er bl.a. at vi er synlig tilstede på 

de enkelte campus med en genkendeligt udtryk. Status i dag er at vi ikke er ikke gode nok til at lave udad-

vendte aktiviteter, eller kommunikere vores sag ud til vores medstuderende. 

 

For at starte den bevægelse, og for at skabe større genkendelighed, samt sikre en rød tråd igennem vores 

kommunikation og design, vil vi gerne udvikle en grafisk identitet, som udover førnævnte årsager skal sikre 

vores udtryk udadtil og indadtil er tjekket, professionelt og ensartet. 

 

Indstilling 

For at kunne indhente tilbud og diskutere konkrete tiltag og indhold, indstilles det at VIA-DSR beslutter sig for 

en prioriteringsliste som skal fungere som udgangspunkt for indhentning af tilbud, og valg af Inden for det 

budget som er besluttet i punkt 4. Her er idéer og konkrete forslag meget velkomne.  

 

Forslag til elementer til prioritering, som en grafisk identitet kunne bestå af (i ikke prioriteret rækkefølge) 

- Logo 

- Website (Studiepolitisk håndbog mv.) 

- Skabeloner til: (evt. med udgangspunkt i et gratis-program eller InDesign)  

o Budskabs- og coverbilleder på sociale medier (Facebook og Instagram)  

o Plakat og flyers-design 

- ”Lokal identitetspakke” 
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o Samme som ovenstående skabeloner, men med mulighed for at lave eget logo, nemt 

- 2. minutters promoveringsvideo om De Studerendes Råd i VIA. 

o Til deling fysisk på skærme på lokale campus samt Facebook og andre sociale medier. 

¨ 

 

Referat: 

Diskussion:  

- Det er vigtigt ikke at smide en masse penge i identitet, bare fordi vi kan. Vi skal sørge for at det 

ikke bliver et spild af penge.  

- Det blev nævnt at det var en mulighed at udbyde visse dele som en konkurrence blandt egnede 

studerende i VIA, og enten give præmier eller udbyde det som deciderede arbejdsopgaver med 

timeløn.  

- Vi skal huske at drøfte hvad vi gerne vil med den grafiske identitet. Hvad skal et nyt logo f.eks. 

symbolisere? Disse overvejelser skal tages inden der laves konkrete bud.  

- Det er vigtigt vi ikke gør det obligatorisk for lokale at anvende de designs vi får udarbejdet. Derud-

over er det vigtigt at de lokale elementer ikke ligner dem som skal udarbejdes til VIA-DSR, så vi er 

genkendelige, og ikke flyder i ét med de lokale.  

- Det er en god idé at inddrage de studerende i forbindelse med udarbejdelsen, men midlerne til 

projektet udløber, der er hensyn til en forventet stabil arbejdsindsats samt en høj grad af rød tråd 

igennem de forskellige delelementer, som studerende ikke nødvendigvis kan løfte. 

- Der kunne med fordel inddrages dimittender eller firmaer i forbindelse med VIA 

- De forskellige elementers design må gerne læne sig op af VIAs udtryk, men ikke så meget at det 

kan forveksles med VIA som institution som det er tilfældet i dag. 

- Hvis vi skal lave en video kunne det være en animationsfilm, med fokus på at oplyse om eller 

præsentere/introducere konceptet med studerendes råd i VIA. Det kunne både være en lang vi-

deo, eller flere små og korte videoer, som måske vil kunne bruges mange steder i VIA.  

- Lokalt på de forskellige campus snakkes der ikke meget om campus eller VIA-DSR. Mange stude-

rende ved ikke hvad det er når det bliver nævnt, og det vil være en god idé at overveje et nyt navn 

som vil give mening i selv, når vi nu arbejder på at ”rebrande” VIA-DSR med et nyt udtryk.  

- Dem som skal bistå os I at udarbejde den grafiske identitet skal inviteres med til næste VIA-DSR 

møde, så vi kan få talt om hvad vi specifikt ønsker os.  

- Vi bør tænke i aktiviteter efter vi får et nyt logo, f.eks. afholde konkurrencer lokalt om at give Cam-

pus DSR’ene et logo. 

- De ting som er øverste prioriterede er at få et nyt logo, samt et website til den studenterpolitiske 

håndbog.  

 

Beslutning 

Det blev enstemmigt vedtaget at de elementer som er foreslået, skal med i den grafiske identitet. Studen-

terkoordinatoren varetager projektledelsen, hvor formandsskabet løbende vil blive inddraget, samt Morten 

La Cour Dragheim som meldte sig til som sparringspartner angående den grafiske identitet. 

 

Punktet tages op igen på næste møde.  

 

 

 

 

Punkt  6. Nyt fra (O) 

  30 min. 
Sagsfremstilling  
Nyt fra: 

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

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



 

5/9 

 

- Koordinationsudvalget for DSR  
- VIA’s bestyrelse  

- Studenterkoordinatoren 

- Sparringsgruppe for strategisk rammekontrakt for VIA  

- Spor 7  

- Spor 5 
Indstilling  

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning.  

 

Referat: 

Under punktet om studenterpolitisk håndbog, blev der fremvist en oversigt over hvordan websitet skal 

struktureres. Der arbejdes fortsat videre.  

- Man kunne en ”verdenshistorie for VIA-DSR” på sitet 

- Søgefunktion skal til på websitet. Det skal IKKE være som studienet!  

- Blog med de gode eksempler. Skal bloggen være offentlig eller kun for DSR? 

- Forumfunktionalitet.  

- Hvorfor er der tænkt en login-funktionalitet? Skal gerne erstatte Google-Drive, Dropbox og andre 

ting og være et fortroligt forum.  

- Sitets funktionalitet skal kraftigt overvejes i forhold til integration eller overlap med det nye studie-

net.  

- Vi skal have en tydelig plan og strategi for en implementering af sitet, hvis ikke det skal være 

uvedkommende eller bøvlet for vores medstuderende.  

 

Der arbejdes forsat med politik for DSR i VIA, og der vil forelægge en procesplan til koordinationsudvalget 

for DSRs møde den 20. november  

 

Kursusudvalget mødes i den kommende fremtid, og diskuterer opgaver og formål.  

 

Nyt fra Campus:  

 

HORSENS: 

- 13. november: Valgdebat.  

- Event i december på baggrund af ERASMUS-programmet. 

- DSR på Business er Horsens Campus DSR sammen med Aarhus Campus DSR ved at samar-

bejde.  

 

HOLSTEBRO: 

- Valgdebat (3 undervisere stiller op til by og regionrådsvalget)  

- Anatomisk lektiecafé. Bus fra Holstebro.  

- Hele Campus bliver røgfrit. Også på selve grunden. Campus DSR er blevet hørt, og har haft prak-

tisk tilgang og løbende været i dialog med ledelsen.  

 

VIBORG:  

- VI holder fester for de nye. Vi har fået penge for at fordre tværprofessionalitet fra starten 

- Holder også politisk valgdebat.  

- Generalforsamling senere denne måned. 

 

SILKEBORG: 

- Her har været ro på DSR. Det seneste år, har der ikke været så travlt. Nu er vi gang, sammen 

med Kara, hvordan vi kan få DSR op at køre. Har været tildelt en underviser, som skal hjælpe 

med mødeafholdelse, planlæggelse m.v. Nu bliver det ”obligatorisk” med 1-2 fra holdene de for-

skellige hold som skal deltage i DSR. Møde om 14 dage med nye medstuderende. Studenterkoor-

dinatoren har tilbudt hjælp og vi tager ham på ordet.  

 

HERNING:  

- Vi har omdøbt DSR til VOX. En masse samarbejder med bl.a. SAA, og med AU’s fredagsbar i 

Herning. Julearrangement i møderne. Af repræsentanter er der pt. kun Tobias, og enkelte fra 1. 

semester.  
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- Det vi skal fokusere på er sociale arrangementer, og så kan vi tage det næste step videre derfra 

 

AARHUS C 

- Morten Dragheim. valgt formand. Der var 40 meldt til GF men kun 7 mødte op - så det endte med 

at der var kage nok. Man fokuserer lige nu på at gøre uddannelses-DSR mere robuste, så de har 

gode relationer. Vi slår os ikke op over for vores studerende, men fokuserer internt. 

- Der afholdes valgarrangement den 20. november 

- Vi er også røgfrit campus.  

 

RANDERS: 

- Krista går 2. semester og er formand for sygeplejerskernes DSR som ikke virker så godt. Var til 

samtale med uddannelseslederen, med forundringspunkter: Hvad kan tænde kommende medlem-

mer af DSR? 

- Andre uddannelser er ret veletablerede i DSR-regi.  

- Valgmøde den 14. november.  

- Dialogmøde sidst i november med campusmøde.  

- Campus på tværs: arrangementer tre gange årligt  

 

Inge og Cristian har været til bestyrelsesmødet: 30. oktober.  

- Det faglige niveau har været taget op. Lagde fokus på at man skal kigge på nogle andre tal end 

gennemsnittet. 

 

Øvrige punkter tages skriftligt eller pr. forespørgsel. 

 

 

 

 

Punkt  7. Retningslinjer til VIA-DSR Fonden (B) 

v. Cristian Russu  30 min. 

Bilag:  

6.1 Vejledning til ansøgning til VIA-DSR Fonden (forelå ikke på mødet) 

6.2 Gældende vedtægter for VIA-DSR Fonden 

6.3 Forslag til vejledning  

6.4 Forslag til ny forretningsorden 

Sagsfremstilling 

På 5. VIA-DSR møde 21. september var der bred opbakning til at opdatere vejledningen til VIA-DSR Fonden 

samt lave et nyt forslag til forretningsordenen, for at tydeliggøre fondens formål samt vedtage kriterier for ud-

delingerne.  

 

Disse udsendes hurtigst muligt som bilag til mødet.   

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR drøfter forsalgene til ny forretningsorden og vejledning for VIA-DSR Fonden, og 

godkender disse.  

 

Referat: 

Der var en 10 minutters læsepause til at gennemgå de to forslag til ny forretningsorden og retningslinjer. 

 

Diskussion af forslag til forretningsorden 

- Det er en fare ved at der er flere ord på mødeproceduren. Det kan blive for rigidt og det har funge-

ret fint indtil videre  

- I forhold til det sidste møde i fonden hvor vi debatterede regler, der var det rigtig træls at diskutere 

og det trak ud. Der er behov for gennemsigtige regler, så vi ikke skal diskutere det hver gang. 



 

7/9 

 

- Vi gør ændre linje 73. Man bør kunne være stemmeberettiget selvom man er medlem af et Cam-

pus DSR, hvor et uddannelses-DSR søger.   

- Kan det være en god idé at skrive ind, at vi på bedst mulig vis vil forsøge at bruge alle tilgænge-

lige midler? Udgangspunktet bør være at midlerne skal fordeles.  

 

Beslutning:  

Der blev stillet ændringsforslag om hvorvidt man skulle kunne side i Campus DSR, og samtidig stemme 

for ansøgninger fra et uddannelses-DSR fra samme campus .6 stemte for, 3 stemte imod 

- Forslaget blev vedtaget.  

 

Forretningsordenen blev herefter sat til afstemning 

- Forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Diskussion af forslag til ny vejledning 

Diskussion:  

- Der skal ikke kunne distribueres penge til eget VIA-DSR, det giver et incitament til ikke at uddele 

pegene.  

- Der var enighed om at studiesociale organisationer, som det fremgår af vedtægterne, ikke kan 

søge. Dog kan de gå til deres DSR for at søge. Dette kan også hjælpe på at kæde det studiepoliti-

ske og studiesociale sammen i højere grad.  

 

Beslutning: 

Ændringsforslag: Linje 17-18 erstattes af sætningen ”Hvis en studiesocial organisation ønsker at søge 

disse midler skal de ansøge gennem deres lokale eller campus-DSR”  

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

Ændringsforslag: Linje 73-79 slettes. 1 stemte for. 5 stemte imod.  

- Forslaget er ikke vedtaget. 

 

Ændringsforslag: Der tilføjes ”forhold til campus-størrelse” til slut i linje 76  

- Forslaget blev vedtaget.  

 

Vejledningen og ansøgningsskemaet blev sat til afstemning 

- Vejledningen og ansøgningsskemaet blev enstemmigt vedtaget.  

 

 

Punkt  8. Budgetstatus (O) 

v. Mads Hintze  20 min.  

Sagsfremstilling 

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

 

  

Budget 
2017 

Status pr. 
31.11 

Forventede 
udgifter i 
perioden* 

Rejser 35.000,00 14.392,32 30.000,00 

Forplejning 12.000,00 6.935,40 10.000,00 

Generalforsamling 5.000,00 0 5.000,00 

VIA-DSR kursus 29.500,00 8.335,00 37.329,00 

PR 11.500,00 2.050,00 11,5 

Repræsentation 8.500,00 8335 9000 
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Fond 2017 100.000,00 17.539,00 76.539,00 

Ekstraordinært tilskud fra Uddannelses-  
og Forskningsministeriet 

-56.000,00 0 56.000 

I alt 256.000,00 57.586,72 223.879,50 

 

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, kommende, generalforsamling, og eventu-

elle ekstraordinære generalforsamlinger.  

 

 

VIA-DSR kursus 

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

leje af faciliteter, oplægsholdere, underholdning og deltagermaterialer mv. 

 

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 

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR kort diskuterer den økonomiske situation og tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat: 

Budget blev gennemgået og taget til efterretning. 

 

 

 

Punkt  9. Fastlæggelse af møder i VIA-DSR 2018 indtil generalforsamlin-
gen (B) 

  10. min 

Sagsfremstilling 

Der er ikke planlagt møder efter 7. VIA-DSR møde i Grenå den 15. december kl. 16-19. Derfor skal der plan-

lægges de resterende møder indtil generalforsamlingen. 

Indstilling 

Forslag til kommende VIA-DSR møder 2017-2018 

- Januar: Onsdag 17. januar kl. 16-19 i Herning  
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- Februar: Torsdag 22. februar i Viborg kl. 16-20 (afsluttende bestyrelsesmøde med mulighed for fest 

og overnatning?)  

 

Referat: 

Punktet blev ikke behandlet.  

 

 

 

Punkt  10. Eventuelt (O) 

  2 min. 

Sagsfremstilling 

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort. 

 

Referat: 

Da det var Thai Fuglsangs sidste møde, sagde vi tak for sit bidrag til VIA-DSR igennem sin tid som repræ-

sentant for Campus Viborg. 

 

 

 

Punkt  11. Evaluering  (O) 

  5. min 

Sagsfremstilling 

Evaluering af dagens møde foretages efter mødet.  

 

Referat: 

Link til mødeevaluering er tilsendt på studiemail.  

 

 


