
 

 

REFERAT 

Mødeleder: 

Cristian Russu 

Formand, VIA-DSR 

 

Referent: 

Mads Hintze Dinesen 

Studenterkoordinator  

E: mhdi@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: xx. Februar 2018   
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9. VIA-DSR møde 2017 

Sted: 

Campus Aarhus C 

Lokale: B2.15 

 

 Mødedato: 

22. januar 2018 

Kl. 16.00-19.30 

Deltagere på mødet 

Cristian Russu (144036 ICT)  

Inge Lundin Bech (237682 LISKI) Ankom under pkt. 5 

Chris Aamand Jensen (218388 VCM)  

Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK) 

Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)  

Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) 

Morten la Cour Dragheim (239200 POAR) 

Tobia 

 

Afbud: 

Maria Vindriis (254097 GBE)  

Louise Maria Hansen (245059 EIA) 

Anne Marie Sahl Carlsen (224003 FIA) 

Britt Sindahl Jensen (251347 LISKI) 

Daniel Krog Jensen (221398 LISIL) 

Stephen Andersen (240702 ACMA) 

Lea Fredslund Poulsen 

 

Mangler: 

2 repræsentanter fra Holstebro 

1 repræsentant fra Viborg 

 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 
2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 
3. Forberedelse til GF (B) 
4. Visuel identitet (D) 
5. Nyt fra (O) 
6. Indledende drøftelser om næste års arbejde (D) 
7. Tak for dette VIA-DSR år! (H) 

 

O = Orienteringspunkt 

D = Debatpunkt 

B = Beslutningspunkt¨ 

H = Hygge 

 

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

Mads Hintze vælges som referent, og Christian Russu som ordstyrer. 

 

 

Punkt  2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 

v. Cristian Russu  2 min. 

Sagsfremstilling 

Jf. §12 i VIA-DSRs vedtægter er mødet først beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlemmerne 

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. 

 

Referat 

7 fremmødte ud af (hvor mange)  

 

Godkendt dagsorden. 

 

 

 

Punkt  3. Forberedelse til GF (B) 

Sagsansvarlig: 

Mads Hintze 

 40 min.  

Sagsfremstilling 

Sager til behandling på generalforsamlingen forelægges VIA-DSR, og den praktiske del aftales yderligere.  

 
Til dette punkt udsendes der yderligere bilag som vedrører: 
- Udkast til årsberetning (O) (foretages mundtligt på GF)  

- Forslag til forretningsorden for generalforsamling (B) 

- Forslag til vedtægtsændringer (O) - 3 ÆF indkommet – alle fra VIA-DSR) 
- Regnskab (O) 
- Budget for det kommende år. (B) – men kan ændres løbende) 

- Møderække som fremlægges GF (Vedtaget på 7. VIA-DSR møde) 

- Procedure for GF 

Indstilling  

Det indstilles at VIA-DSR aftaler fremgangsmåde for generalforsamlingen og diskuterer punkterne. 
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Referat 

Forretningsorden:  

Godkendt, men rettelser.  

 

Ændringsforslag til budget 

Flere penge til generalforsamling, færre til kursus.  

 

Vi bør lægge op til der ikke realiterietsbehandles, da vi ikke har vedtaget hvilke satsninger vi har det kom-

mende år. Cristian læggr op til at vi ikke skal have den store diskussion.  

 

De samlede punkter godkendes.  

 

 

 

Punkt  4. Visuel identitet (D) 

Sagsansvarlig: 

Mads Hintze 

 30 min 

 

Sagsfremstilling 

Der har været dialog mellem grafisk designer Casper Sølberg og studenterkoordinator. For at sikre at det er 

en identitet som vil have bund i de ting som VIA-DSR gerne vil fremadrettet foreslår studenterkoordinator på 

baggrund af samtaler med Casper at:  

1. For bedre at inddrage de studerende vil anbefales det, at selve designfasen ligger efter mødet i 
marts. Ellers kan vi ikke bruge eventuelt godt tankegods fra workshop'en i identiteten, hvilken vil 
være en svaghed. Det eventuelle skred i tid, vil vi sagtens kunne indhente på en hurtigere og mere 
effektiv proce 

 

2. For ikke at risikere, at vi to bruger mange og kostbare designtimer på at designe lidt ukvalificeret i en 
potentiel forkert retning vil Casper gerne knytte VIA-DSR tættere til designprocessen. Fx med 1 eller 
2 ansvarlige personer, der kan byde ind og være med undervejs ved fx 2-3 milepæle. (som ikke er 
studenterkoordinatoren 

Årsagerne er dels: 

1) demokratiske (Casper ønsker at knytte studentervalgte til processen med egen identitet 

2) dels kvalitative (af samme årsager – I ved hvad i vi vil - og det bliver bedre på denne måde) 

3) Økonomiske: Budgettet er fastlagt og fejlskud vil skære i det endelige output i form af omfanget at medier. 

 

Vi får altså en bedre identitet, flere elementer i den, en bedre forankring i Studenterrådet og undgår økono-

miske risici med fejlprocesser. ”Prisen” kan være en forsinkelse hen i april, men resultaterne kan godt 

komme før af den grund - bedre end, hvis vi for tidligt går ud med noget uskarpt. 

Indstilling 

Det indstilles af VIA-DSR drøfter forslaget om en mindre udskydelse af designprocessen og udpeger stude-

rende til at give sparring i designprocessen.  

 

Referat 

VIA-DSR godkender indstillingen. 

Morten vil gerne deltage i processen, og ellers er det det kommende formandsskabs opgave.  
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Punkt  5. 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 

- Studenterkoordinatoren 

- Sparringsgruppe for strategisk rammekontrakt for VIA 

- Spor 7 v. Mads og Cristian 

- Spor 5 v. Inge 
 
Indstilling  

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

 

Referat 

Studenterpolitisk håndbog:  

- Vi har lavet rammen på flere. Acces to content for webspage. Statsues, forretningsorden, pictures. 

Cristian vil gerne arbejde videre på studenterpolitsk håndbog (webpage). Cristian har set Metro-

pol. Det kan laves færdig uden design ovs. 1 uge.  

o It’s learning platformen ersattes de tidligere tanker om et internt forum for DSR-aktive stu-

derende. Der er gode muligheder i platformen for at laver grupper mv.  

- Høringrunde afsluttet, jeg samler et udkast til VIA-DSR for formandet og DSR.  

o Laver en brouche ud fra DSR.  

 

Kursusudvalget: Louise har trukket sig så nu er der pt. ikke medlemmer i kursusudvalget. 

 

Nyt fra: 

- Campus Randers er lige blevet konstitueret. Studenterrådet skal på som fast punkt på Campus 

dagsordenen. Hvem skal styre hvem vi har møderne? Før har det meget været campuskoordina-

torerne. Husrådet er blevet nedlagt. Husrådet har stået for studierum, og det fysiske miljø. Nu er 

der oprettet et KÆK-udvalg med de samme opgaver med mere. VIA Randers sparer 38% af elfor-

brug. Randers er bedst til at rydde op. Psyko skal have en afstemning om der skal være en autori-

seres (fagforeningen DAB)  

- Campus Horsens: Chris er ikke formand mere, de har fået liv i det. Chris holdte oplæg sammen 

med Annemette Glynø om DSR 2. og 4. semester VCM. Der var ingen som mødte op for 4. seme-

ster og 5. fra 2. semester. 1 har meldt tilbage at hun gerne vil oprette et DSR. Målet er 5 i alt, 

gerne fra de forskellige årgange.  

o Uheldige erfaringer fra bl.a. ICT, ift. afholdelse af eksamener. Eksamensformatet blev æn-

dret, pensum blev ændret. Afvisning af begrundelser fra eksaminatorer for at dumpe ek-

samener. Den ansvarlige leder har ikke reageret rettidigt. Den næste bestyrelse i studen-

terrådet kan fokusere det på. (Konstantin)  

o Byggeudvalget har pt. ikke en studerende for Ny Campus Horsens. Campus C nævnes.  

- I Silkeborg: Kara skal mødes med lærernes sociale udvalg. Lærerne har ikke DSR, men Kara som 

er sygeplerjke vil gerne deltage der. Mads inviteres med, med henblik på at få nogle til at enga-

gere dem i Campus DSR og VIA-DSR. Men: Der er pisse koldt vand! Det er træls. 
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o Medicinregningstest der dumper halvdelen. Nogle af brokket sig, måske er det Campus 

Horsens sygeplerske som har brokket sig. Chris hiver fat i nutricerne. 

- Campus Herning har møde med ledelse i næste uge. Især med opstart af nyt semester. DSR 

wise. Koordinationsudvalget holder møde 7. marts i Herning. Lige afholdt valg til VIA-DSR. Lea 

Fredslund og Tobias er velkommen.  

- Campus C: VCM-studerende her også. De er også i gang. 2. semester Dagma. 3 aktive indtil. 

Campus DSR har tilbudt at hjælpe med vedtægterne, osv. Vi er i gang med at få flere gruppeloka-

ler. Alle udd.DSR har haft eget lokale. Nu kommer det til at være ét som er deres, hænger ting og 

sager op. PLS, LL har været utilfredse med at der bliver taget lokaler fra dem. Læreruddanneslen 

og socialrådgiverne vil ikke give deres lokaler fra dem. Starter et samarbejde en stor kampagne: 

God stil på Campus. Stop med at ryge på toiletterne, Stop med stjæl i kantinen. Campusrådets 

formand og DSR-Formand var til møde med alle uddanneslsesledere. Rart at blive inviteret, men 

ikke meget respons.  

- Campus Holstebro:  

 

Koordinationsudvalg: 7. marts 

Bestyrelsesmødet:  

- Fokus på strategisk rammekontrakt og strategien. Godkendt, og nu er fokus på hvad der skal må-

les op. Workshop afholdt, og flotte mål. Rammekontrakten: Ministeriet har valgt markant andet 

fokus på målingen. Betyder meget for taksameter osv.  

- Redegørelse for pædagoguddanneslsen var på dagsordenen. Kontakt til DSR efterfølgende. 

- Studenteroplæg fra Studenterforum UC.   

 

Spor 7  

- Møde i spor 7 i januar. Kort diskussion om status på delprojekterne i Spor 7.  

 

Spor 5 

- Der er blevet ændret rigtig meget i opgaverne og hvad er porteføljeledelsen skal lave. Det var ikke 

sparet nok, og for meget fokus på udvikling. Nu skal der strammere styring på besprarelsesgevin-

sterne, og der starter 3 projektgrupper: 1 ift. blended learning, 1 ift. formater og 1 i forhold til invol-

vering af studerende og studieaktivitet. Der skal holdes workshop for studerende på alle campus. 

Vi skal have fundet et format. Campus DSR bliver involveret, men de står for afholdese af arran-

gementerne.  

o Undervisere skal ikke tage højde for økonomi. Modstand: Hvor meget skal vi tage højde 

for formater og hvor meget må man bestemme selv? 

 

Studenterforum UC: 

-  Dasgorden 

 

ORIENTERET.  

 

 

 

Punkt  6. Indledende drøftelser om næste års arbejde (D) 

Sagsansvarlig: 

Cristian Russu 

 

 40 min. 
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Bilag 

5.1 Arbejdsplanen for VIA-DSR 2017-2018 

 

Sagsfremstilling 

Selvom der til generalforsamlingen ikke skal vedtages en arbejdsplan, ønskes en indledende drøftelse af 

hvad den nuværende studenterbestyrelse tænker om næste års arbejde. Med Studenterrådet i VIA foreslået 

som nyt navn og en visuel identitet lige om hjørnet er der mange muligheder for at definere hvad Studenter-

rådet skal være for en størrelse.  

 

Hvilke tiltag skal videreføres? Skal de udvides eller skal der lægges helt andre planer? Hvilke forventninger 

og ambitioner har I til næste års arbejde, og hvordan vil I lægge jeres kræfter? 

 

Drøftelser under dette punkt vil indgå i arbejdet med at lave næste års udkast til arbejdsplan som skal drøf-

tes og vedtages på det 1. møde efter generalforsamlingen, og være med til at sætte retningen for det kom-

mende år.  

 

Hjælpespørgsmål 

- Hvordan får vi engageret flere? 

- Hvordan får vi opbygget flere kompetencer i forhold til at være studiepolitisk aktiv? 

- Hvilke sager skal vi fokusere på, og hvilke kampagner bør vi føre?  

- Hvordan får vi skabt bedre sammenhæng mellem de tre niveauer: Uddannelses-DSR, campus og institu-

tionsniveauet? 

- Skal vi forsøge at understøtte det studiesociale på tværs af VIAs campus? 

 

Emner som vi allerede nu ved kommer til at præge næste års tid: 

- Politik for studiepolitisk arbejde skal implementeres. (færdig i marts)  

- Bevillingssystemet skal indarbejdes i VIA (træder i kraft januar 2019)  

- Der skal nedsættes nye uddannelsesudvalg (fra maj af. Inden da skal opgaven redefineres - hvad mener 

vi om de studerendes rolle her?) 

- Psykologhjælp og studievejlednings tilbud undersøges af Koordinationsudvalget – kommende kam-

pagne? 

- Handleplanerne pba. Studiemiljøundersøgelsen – bliver der fulgt op? (Undersøges af Koordinationsud-

valget pt)  

- IT's Learning (implementering i 2018.) 

- Folkemødet, Ungdommens Folkemøde mv. 

- Budgettet for VIA – har vi nogle prioriteringer? 

- Skal afsættes midler centralt som bliver tildelt til psykologhjælp og projekter. 

- Rektor i direkte dialog. (Rektor kommer ud på alle VIAs campus til direkte dialog med studerende) 

- Studiestart sommer 2018 og februar 2019 (Hvilken rolle skal Studenterrådet have? Hvervningskam-

pagne?) 

- Ny Campus Horsens skal planlægges og begynde at bygges 

- Omprioriteringsbidraget for videregående uddannelser fortsætter. (VIA skal spare)  

 

Indstilling 

Det indstilles at VIA-DSR drøfter indledende prioriteringer til næste års arbejde.  

 

 

Referat 

Åben diskussion:  

- Vi skal holde fast i at skulle synliggøres. 100% arbejde på at få studenterhåndbog få den helt i boks. 

Det bliver ikke i denne omgang, men det bliver det nu! Det vil gavne os uhyrlig meget. 

- Identitet kommer når vi holder fast i det.  

- Vi skal shanhaje så tidligt som muligt, og det skal virkelig klistres ud. Underviserne skal være op-

mærksomme på der er et DSR 

- Skabt bedre sammenhæng mellem de tre niveauer. Hvad med at lave et stor arrangement for alle 

DSR? For at vise at man er mange og skabe netværk. Fælles identitet kunne skabes. 
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- Der er plads til forbedringer ift. arbejdsmetode. Vi har arbejdet meget på at skabe rammer med videre, 

men vi skal have mere action! Lave konkurrencer om f.eks logo. Flere aktiviteter og interaktive aktivi-

teter. Asking our students.  

- Passe på med at sprede sig vidt i vores fokus. Vær specifikt. (morten er enig) 

- VIA-DSR har mange ting at lave! Det er vigtigt det vi gør. Vi får nogle ting, men er også studerende ift. 

hvor mange der trækker ting.  

- VI er meget travle og der bliver trukket læs på VIA-DSR. Lad os kigge struktureret på det. Timelinje, 

og lave faser på projekter. Hvis vi kører i fase 1, så fase 2 osv. Det kunne vi godt tænke mere i. Bag-

efter den er færdig, så skal den i brug, så skal den evalueres og revurderes. (Alle bakker op)   

- Få men gode aktiviteter. Inges fokus har ikke været synlige, men lagt vægt på at det er de lokale DSR 

der giver mening, Campus og DSR som skal henvises til. Vi skal være paraply.  

- Det giver god mening at involvere alle niveauerne. Repræsentanterne skal vækkes lidt, og jo flere 

som bakker op fra flere uddannelsessteder til at lave PR mv. Måske øget indsats PR-mæssigt. 

- Give uddannelses-DSR en grund til at ville samarbejde med os.. 

 

Mads laver dokument i gruppen som folk kan skrives sig videre på.  

 

 

 

Punkt  7. Tak for dette VIA-DSR år! (H) 

??  ?? 

Sagsfremstilling 

Under dette punkt som skal være af uformel karakter gives der mulighed for at vi gør status på det davæ-

rende år og siger tak til hinanden.  

 

Indstilling 

Det indstilles at der hygges.  

 

 


