
 

 

 
DAGSORDEN 
Mødeleder: 
Krista og Hedvig 
Formandsskabet i 
Studenterrrådet i VIA 
 
Referent: 
Mads Hintze Dinesen  

E: studenterraadet@via.dk  
T: +4587551016  

Dato: 1. november 2018   
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5. møde i Studenterrådet i VIA 2018-2019 

Sted: 
Campus Horsens 
Gl Struervej 1 
7500 Holstebro 
Lokale A232 

 Mødedato: 
6. november 2018 
Kl. 16.00 – 20.00  

Deltagere 
Chris Aamand Jensen (218388 VCM) 
Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK) 
Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR) 
Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD) 
Katrine Bruhn Vogensen (245325 BIOLYT) 
Heidi Schøtt (253092 EIA) 
Mike Bødker Musial (259673 SIR) 
Sofie Falck Villadsen (252772 LIA)  
Rasmus Balle Østergaard (266227 POAR) 
 
Gæster 
Formand Studenterforum UC, Christopher Ammentorp efter pkt. 5 
Rasmus Møland Bille (258624 SIR) 
 

Dagsorden (HUSK) 
 

1. Lukket punkt 
2. Lukket punkt - Efterbehandling og drøftelse om Studenterrådets 

inputs til pkt. 1 (D) 
3. Valg af ordstyrer og referent (B) 
4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 
5. PAUSE 
6. Oplæg og dialog -  Studenterforum UC (D) 
7. Arbejdsplan for Studenterrådet i VIA (B) 
8. Nyt fra (O) 
9. Hvad vil du lave om I VIA? (D) 
10. Eventuelt (O) 

 
O = Orienteringspunkt 
D = Debatpunkt 
B = Beslutningspunkt 
 

Der tilstræbes at afholde en pause for hvert 5. kvarter. 
 
 
 
 
 
' 
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Punkt  2. Lukket punkt - Efterbehandling og drøftelse om Studenterrå-
dets inputs til pkt. 1 (D)  

v. Hedvig  15 min. 

Sagsfremstilling 
Her vil være mulighed for at drøfte sagen under punkt 1 og komme med inputs til den proces. 
 
Indstilling 
Det indstilles at, Studenterrådet drøfter punktet. 
 
 

Punkt  3. Valg af ordstyrer og referent (B) 

v. Krista og Hedvig  1 min. 

Sagsfremstilling 
Der skal vælges ordstyrer og referent. 

Indstilling 
Det indstilles at, Mads Hintze vælges som referent, og Hedvig som ordstyrer. 
 
 

Punkt  4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 

v. Hedvig  2 min. 

Sagsfremstilling 
Jf. §12 i Studenterrådets vedtægter er mødet først beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlem-
merne er tilstede. Det er under dette punkt også muligt at komme med forslag til ændringer af dagsordenen. 

Indstilling 
Det indstilles at dagsordenen godkendes og studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtigt. 
 
 

Punkt  5. PAUSE 

  10 min. 
 
 
 

Punkt  1. Lukket punkt 

  60 min.  
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Punkt  6. Oplæg og dialog -  Studenterforum UC (D) 

v. Christopher Ammentorp  20 min. 

Sagsfremstilling 
Vi får besøg af Christopher Ammentorp som vil give en status om arbejdet i Studenterforum UC 
 
Indstilling 
Det indstilles at, Studenterrådet indgår i dialog og spørger ind til punktet.  
 
 

Punkt  7. Arbejdsplan for Studenterrådet i VIA (B) 

v. Krista og Hedvig 
 
Bilag: 4.1 Forslag til arbejdsplan 2018-2019.  

 45 min.  

Sagsfremstilling 
På vores 4. møde den 28. september, blev der drøftet inputs til den kommende arbejdsplan. Siden har det 
været muligt for Studenterrådets medlemmer at komme med input til den kommende arbejdsplan. På den 
baggrund fremsender formandsskabet i VIA hurtigst muligt et forslag til arbejdsplan indtil næste generalfor-
samling. 
 
Af punkter som formandsskabet har drøftet er følgende: 

o 1-2 temaer som vi vil sætte fokus på og gennemgøre 
 1. Forbedre tilbud vedr. studerendes trivsel i VIA 
 2. Adgang til alle VIAs bygninger for alle VIA-studerende. 

o Implementering af VIA politik for studenterpolitsk arbejde 
o Afholdelse af en kursusweekend (30.11 – 2.12) + en kursusdag for studerende i uddannel-

sesudvalg i VIA.  
o 50+ deltagere i generalforsamlingen 2019. 
o Alle campus repræsenteret i Studenterrådet. 
o En færdig ”studenterpolitisk ABC   

Indstilling 
Det indstilles at Studenterrådet drøfter og vedtager arbejdsplanen.  
 
 

Punkt  8. Nyt fra (O) 

v. Hedvig  30 min. 

Sagsfremstilling 
Nyt fra: 

- Formandstemaet, herunder: 
o Koordinationsudvalget for DSR 
o VIA’s bestyrelse 
o Studenterforum UC 
o Kursusweekenden  

- Studenterkoordinatoren 
o Ny studenterkoordinator 
o Læringsbarometeret 
o Harald i dialog 
o Fest for VIA-studerende 

- Nyt fra campus 
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Indstilling  
At Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.   
 
 

Punkt  9. Hvad vil du lave om I VIA? (D) 

v. Krista og Hedvig  45 min. 

Sagsfremstilling 
Under dette punkt er der mulighed for fri mulighed for at tage emner/sager/projekter eller andet op blandt 
Studenterrådets medlemmer.  
 
Indstilling  
At Studenterrådets medlemmer drøfter det som de har på hjerte.   
 
 
 

Punkt  10. Eventuelt (O) 

  2 min. 

Sagsfremstilling 
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort. 
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