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Reorganisering (Harald)
• Hedvig og Krista har været med til at bestemme hvordan organiseringen fremadrettet skal være.
• Nuværende organisering er et klassisk hierarki. Flere fakulteter, som kun har ansvar for deres
område.
• Eksempel på hvorfor der skal reorganiseres er at afdelingerne modarbejder hinanden, da
kommunikationen ikke er tydelig nok og ikke når ud til alle.
Nyt organigram for VIA

Billede tekst: Nyt organigram for VIA University College

Ny organisation
• Fjernelse af ledelseslag med direktørerne, som en del af den nye organisering.
• Direktion bliver reduceret fra 7 personer til 4.
• Opgaverne fra direktørerne bliver bl.a. Fordelt ud på dekanerne.
○ Dekanerne skal gerne ud i nærmiljøerne, men stadig holde nærvær til de studerende.
○ Dekanerne skal have en forståelse og indsigt i andre fagligheder, så de har mulighed for at
deltage i debatter eller informere.
▪ Det tænkes ikke at dekanen for sygeplejersker skal vide alt omkring ingeniørerne.
• Studieadministrationen bliver berørt, i det omfang at man samler alle studieadministrationer for
at lave en fælles administration.
○ Opgaver for Studieadm.: Registrering af studievalg, eksamensbeviser osv.
○ Ny afdeling i Studieadministration "Fællesområdet": Projekt- og planafdeling
▪ 40-60 % "belægning" af lokaler. Mindst på Viborg, mest på Århus C.
▪ Afdelingen skal kunne planlægge bedre og mere professionelt.
• Organiseringen er en øvelse på at centralisere organisatorisk og ikke nødvendigvis for at flytte
medarbejder fysisk.
• Studievejledning bliver stadig lokalt.
• 8 Forsknings og Udviklingscenter: Hvert center har en F&U Chef.
• Udsagn for den nye organisering "Vi leverer i fællesskab fremragende uddannelser til alle
vores studerende
studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet"
Haralds kafferunde
• Taget rundt på campusser sammen med studenterkoordinatoren for at komme i tæt dialog med
de studerende.
• De studerende skal hjælpes lidt på vej for at komme i dialog med Harald, som jo er Rektor.
Hvilket kan være skræmmende.
○ Det har også været positivt at netop Rektor kommer ned og snakker med de studerende,
da det sætter ansigt på ledelsen af VIA. (Studenterrådet i VIA bakker også op om dette
udsagn)
• Tit er dialogerne rigtige gode, som giver feedback på bl.a.: indlogering af international
studerende, praktikforløb.
• Kaffe har været en god indtrækker, men kage har været endnu bedre (med den hage at for at få
kage skal man stille et spørgsmål)
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○ Foregår i middagspausen
○ Har været kø til at snakke med Harald!
○ Spørgsmål har bl.a. været "Hvad laver en rektor i VIA egentlig?"
• Problemstillinger fra runden har givet øjenåbninger for "underlige" oplevelser, som har givet
mulighed for at undersøge nærmere.
○ Spørgsmålene bliver taget seriøst!
• Kafferunden vender tilbage næste år (2019) da det har været en succes.
VIA Fest
• Harald bakker op omkring festen, men kan ikke love noget hvornår.
○ Tidligst 2020, Maj måned har været oppe at vende.
○ Der ledes efter ressourcer for at planlægge.
• Sidst har man lejet hele "Tivoli Århus" og havde bl.a. Nephew til at spille hele dagen.
• Inkludering af studerende til planlægning.
Ordstyrer og referent
• Hedvig er ordstyrer
• Rasmus er referent
Dagsorden
• Mobilisering til generalforsamling
○
○
○
○

Foregår på Campus c Århus d. 22 februar
Der skal gerne være mere end 50 studerende der deltager
Der skal blandt andet besluttes hvad studenterrådet skal foretage sig det kommende år
God dagsorden – Giver overblik
▪ Punkt 1-8 er vedtaget
▪ Punkt 9 laves om til et inputs-punkt hvor at deltagernes input kan tages op.
Generalforsamling og fest
▪ Studenterrådet skal finde en måde at få 50 studerende til at deltage til
generalforsamlingen.
▪ Der er andre store events samme dag på Campus C i Århus - Kan svække deltagelsen
til generalforsamlingen hvis tidspunktet ikke ligger rigtigt.
▪ Det skal være d. 22 februar – At de studerende er tilstede på Campus C bør ses som
en ressource fremfor en udfordring.
• Dagsordenen skal sendes ud senest d. 28 december.
▪ Generalforsamlingen vil tidspunktsmæssigt ligge bedst mellem Kickoff og festen om
aftenen. At ligge tæt op af festens starttidspunkt er en god ide.
▪ Der betales kun billet for de udefrakommende.
•
•
•
•

Hvis man tilmelder sig får man gratis øl og festbillet.
Er man ikke tilmeldt får man kun en gratis øl.
Deadline for forslag kan være en ide.
Billetter kan blive en for stor post i studenterrådets budget.

▪ Generalforsamling kl. 17, festen starter kl. 20. Evt. Sørge for forplejning i timen mlm.
Generalforsamling og fest.
▪ Det undersøges om festen kan åbnes for deltagere i generalforsamlingen. Sofie tager
lokaleopgave og snakker med festudvalget ang. Billetter.
▪ Det noteres at Chris gerne vil starte festen.
▪ Der skal samles nogle personer til et udvalg der kan komme med ideer til
rekruttering af deltagere til generalforsamlingen.
• Deltagere i udvalget: Hedvig (Overblik), Chris (Idegenerering, PP, skriftligt,
grafisk), Sofie (Skriftligt) og Rasmus (Grafisk).
• Vedtægtsændringer til generalforsamling
○ 3 ændringsforslag
1. Dagsordenen/indkaldelsen skal pt. sendes ud 8 uger før mødet. Det forslås at
indkaldelsen/dagsordenen i stedet sendes ud 4 uger før, da det holder
dagsorden og indkaldelsen frisk i hukommelsen.
▪ Forslaget tages med til generalforsamlingen.
2. Afskaffelse af punkt 4. som er præsentation af budget for det kommende år.
Det skaber større frihed at det i stedet fastlægges i Studenterrådets bestyrelse,
hvor der så lægges en overordnet plan.
▪ Forslaget tages med til generalforsamlingen.
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3. Tilføjelse af punkt som hedder valg af studenterrepræsentant i VIA's
bestyrelse.
▪ Forslaget tages med til generalforsamlingen.
Andre eventuelle forslag
○ Ingen forslag indtil videre. Kan nås indtil d. 31 januar, men foretrækkes
inden d. 28 december.
• Budgetstatus (O)
○ Det er uheldigt at der i budgettet står "2018-2019" da det kan tolkes som budgettet for
begge år. Kan med fordel ændres til "2018/2019." da det fjerner risiko for forvirring.
○ Evt. Ubrugte midler kan benyttes til generalforsamlingen.
○ Budgettet skal gerne tages til efterretning. Spørgsmål er velkomne.
• Nyt fra (O/D)
Det er problematisk at punktet ligger så sent i dagsordenen da det kan benyttes som
introduktion til hinanden, og til at orientere hinanden om hvad der sker i VIA's regi.
○ Campus C - Århus
▪ Navneforandring hos uddannelsesDSR'erne
▪ Fokus på rekruttering af nye medlemmer
• Bruger de redskaber fra Oktober weekenden til at finde nye medlemmer
○ Campus Randers
▪ Udvikling og print af bannere for at komme bredere og bedre ud med DSR
▪ Ny ordning med studentervejleder
• 2 vejledere
• Sikre at nye studenter har set vejlederne før, skaber bånd.
▪ Dimissionsfest
• Lave en samlet fest for dimitterende, og bagefter åbne op for festen til alle
studerende på Campus Randers.
▪ Indretning af fredagsbar
• Workshop omkring "Affordance"
○ Hvad kan rummet "rumme"?
○ Rummet kan/skal være kreativt, men også plads til hygge.
▪ Fokus på socialt og studenterpolitisk samarbejde
• Har skabt et godt miljø der avler aktive studenter på campus
○ Campus Viborg
▪ Problemer med at skaffe medlemmer. Der søges nye medlemmer til Campus DSR da
mange nuværende medlemmer stopper. Der arrangeres rystesammen-weekend.
• Studenterrådets bestyrelse inviteres til første møde med de nye studerende
for at skabe synlighed.
▪ Arbejder med at skabe sociale tiltag på tværs af uddannelserne. (Bar, blad, fester og
kursus.)
▪ Projekt m. studentervæksthuset - Campus Viborg skal være vækstområde for de
unge i kommunen. Der skal gerne mere liv til Campus om aftenen.
• Der kommer mange studerende udenbys fra, og mange har børn, derfor er det
svært at trække de studerende til Campus Viborg om aftenen. Derfor skal der
trækkes udefrakommende til.
○ Campus Horsens
▪ Indledende samtale omkring oprettelse af DSR for Value Chain Management i
Horsens
• Feedback fra undervisere viser at de gerne vil inkluderes til at få et DSR
oprettet
Nyt fra formandsteamet
• Ulige udbud af psykologhjælp på campusser
• Koordinationsudvalget
○ Peter Friese går på pension, og Louise Gade overtager hans rolle.
○ Venter på nye datoer for møde i koordinationsudvalget
○ Studenterpolitiske organisationer har givet forslag til Studenter Politiken.
▪ Lavede en lille demonstration inden sidste møde ved at uddele et forslag til ændring
i politikken.
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• VIA's bestyrelse
○ Hvad betyder trivsel?
• SFUC

▪ Er der behov for at udspecificere trivsel, så det bedre kan forstås af studerende

○ Task Force
▪ Fastholdelse af studenterråd
▪ Rekruttering af medlemmer til studenterråd
• Kursusweekend (Oktober weekend)
○ Inger Fair, oplægsholder
▪ Julie fra Inger Fair lave oplæg med fastholdelse og rekruttering af medlemmer
▪ Workshops hvor der gik i dybden med rekruttering
○ Evt. God oplægsholder "Mikkel Smed" fra Frivillighuset i Viborg til næste oktober weekend
•

Fest for VIA Studerende
○ Der er enighed for fest i Tivoli Århus som sted.

Eventuelt (O)
• Videointerview
○
○
○
○
○
○

Studenters rolle i en organisationsændring
Der er sendt en e-mail rundt til alle studerende, samt link the videoen
Kan sådan et opslag laves kortere? Formatet skal være mere professionelt bedre fonts
Lav opslag lokalt på campusser, brug info-skærme osv.
Vigtighed i budskabet som e-mailen bringer
Er det muligt at give feedback til kommunikationsmedarbejderen, som udarbejde emailen?

• Studenterkoordinator
○ Sidste frist for ansøgning den ??
○ Gode ansøgninger fra kandidater, men grundet match mellem kvalifikationer er stillingen
sået op eksternt
○ Nye samtaler den 17 December.

https://euc-onenote.officeapps.live.com/o/onenoteframe.aspx?edit=1&new=1&ui=da%2DDK&rs=da…bb64828b59ab3abe54d3dc8&wdEnableRoaming=1&mscc=1&hid=8664b49e-0067-7000-a716-e678d35e51cd

Page 4 of 4

