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Mødeleder: 
Krista og Hedvig 
Formandsskabet i 
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Referent: 
Mads Hintze Dinesen  

E: studenterraadet@via.dk  
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5. møde i Studenterrådet i VIA 2018-2019 

Sted: 
Campus Horsens 
Chr M Østergaards Vej 4 
8700 Horsens 
Lokale E.170 (gæstskantinen) 

 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) 
Mike Bødker Musial (259673 SIR) 
Sofie Falck Villadsen (252772 LIA)  
Rasmus Balle Østergaard (266227 POAR) 
 
Gæster 
Direktør for EVU, Louise Gade, under pkt. 1 
Specialkonsulent René Schardelmann, under pkt. 1 
Formand Studenterforum UC, Christopher Ammentorp efter pkt. 4 
Rasmus Møland Bille (258624 SIR) 
 
Afbud 
Heidi Schøtt (253092 EIA) 
 

Dagsorden 
 

1. Ny organisering i VIA – (O) 
2. Efterbehandling og drøftelse af Studenterrådets input (D) 
3. Valg af ordstyrer og referent (B) 
4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 
5. Oplæg og dialog -  Studenterforum UC (D) 
6. Pause 
7. Mål 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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Bilag 
1.1 Beslutningsoplæg 
1.2 Organisationsdiagram 
1.3 Procesplan 

Sagsfremstilling  
Den 29. oktober traf VIAs bestyrelse en principbeslutning om ny struktur for VIA. Derfor forventes det at VIA 
fra januar 2019 får en ny grundstruktur, hvor den hidtidige organisering i de fire hovedområder bliver opløst, 
og erstattet af en ny organisering. De udsendte bilag er ved udsending fortrolige, og uddyber forslaget til ny 
organisering. Der er frist for skriftlige høringssvar den 20. november 2018 kl. 12, og VIAs bestyrelse skal på 
mødet den 3. december vedtage den nye struktur endeligt.  
 
Til at orientere Studenterrådet og indgå i dialog om beslutningen deltager Louise Gade direktør for Efter- og 
videreuddannelse og specialkonsulent fra Strategi & Ledelsesstøtte Rene Schardelmann. Derudover vil de 
gerne høre hvordan informationen kan kommunikeres til de studerende. 

Indstilling 
Det indstilles, at Studenterrådet spørger ind til orienteringen og giver inputs.  
 
Referat 

Louise Gade orienterede om baggrunden for omorganiseringen af VIA, målsætningerne og ønsket om at 
skabe flere muligheder for VIAs studerende på sigt. Herefter indgik Studenterrådet i dialog. 
 
Studenterrådet afgiver høringssvar og efter organiseringen er på plads inddrages Studenterrådet i hvor-
dan den organisering kommer til at lykkes, set fra de studerendes synspunkt. 
 

 
 

Punkt  2. Efterbehandling og drøftelse af Studenterrådets input (D) 

v. Hedvig  . 

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. 
 
Referat 

Studenterrådet havde på baggrund af dialogen med Louise Gade en drøftelse om det de havde hørt og 
hvad der skulle være særlig opmærksomhed på.  
 
Formandsskabet og studenterkoordinator udarbejder et høringssvar inden fristen den 20. november. Or-
ganiseringen skal behandles i VIAs bestyrelse den 3. december, med virkning fra 1. januar 2019.   
 

 
 

Punkt  1. Ny organisering i VIA (O) 

v. Louise Gade og Rene Schardelmann   
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Punkt  3. Valg af ordstyrer og referent (B) 

v. Krista og Hedvig   

Sagsfremstilling 
Der skal vælges ordstyrer og referent. 

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

Mads blev valgt som referent, Hedvig som ordstyrer. 
 

 
 

Punkt  4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 

v. Hedvig  . 

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. 
 
Referat 

Mødet og dagsordenen blev godkendt. 
 

 
 

Punkt  5. Oplæg og dialog -  Studenterforum UC (D) 

v. Christopher Ammentorp   

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.  
 
Referat 

Christopher fortalte om Studenterforum UC, som er den nationale studenterforening for alle professions-
højskoler i Danmark. Her sidder 2 fra hver professionshøjskoles studenterråd og danner Studenterforum 
UCs bestyrelse.  
 
Studenterforum UC har følgende projekter pt. 

- Kampagne om fordomme, om tolerance, mangfoldighed. F.eks. adresses spørgsmålet om hvorfor 
er der ikke flere mandlige sygeplerskestuderende? Vi skal turde tage snakken med hinanden. 
Christopher er for tiden rundt med kaffe, bl.a. på forskellige VIA-adresser. 

- Der er en Task Force er undervejs. Den består af studerende, hvor man rykker ud, hvor der er be-
hov for vejledning til studerendes råd i hele Danmark. Tilbydes som sparringspartner for forskel-
lige specifikke emner. 
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- Praktikundersøgelse. Det er Studenterforums UCs oplevelse at praktikken halter mange steder. 
Det vil man gerne sætte fokus på. I den forbindelse har man samarbejde med FTF om at lave et 
mere kvalificeret spørgeskema. 

 
Ud over sine egne projekter samarbejder Studenterforum UC også med studieorganisationerne (PLS, 
SLS, LL og SDS mv.) og Danske Professionshøjsskoler. Derudover er man med i Uddannelsesalliancen, 
og deltager f.eks i samråd med finansminister Kristian Jensen om uddannelsesbesparelser. 
 
Det blev påpeget at Studenterforum UC er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Det vil sige at 
medlemmer af Studenterrådet i VIA kan gratis benytte sig af DUFs kurser gratis. Husk at følge Studenter-
forum UC på Facebook, eller skriv til sfuc@sfuc.dk hvis man har spørgsmål eller ideer til emner som skal 
sættes fokus på.  
 

 
 

Punkt  6. Pause 

  10 min. 
 
 
 

Punkt  7. Mål for Studenterrådet i VIA (B) 

v. Krista og Hedvig 
 
Bilag:   

 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 har formandsskabet i VIA lavet nedenstående mål for perioden indtil næste generalforsamling i 
Studenterrådet. 
 
Af punkter som formandsskabet fremsætter 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.  
 
Referat 

Målene blev hver især gennemgået og drøftet. Der blev orienteret om baggrunden for de enkelte mål.  
 
Formatet skulle have været i form af en decideret arbejdsplan, men andre sager har været mere pres-
sende bl.a. at afvikle undersøgelsen om hvilke tilbud som findes i VIA vedrørende de studerendes trivsel. 
Derfor diskuteres mål.  
 
Beslutning: 
Overordnet set blev det besluttet at vedtage disse mål, med følgende justeringer og kommentarer: 

mailto:sfuc@sfuc.dk
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- Kursusdag for studerende i uddannelsesudvalg udskydes. Der efterspørges også mere informa-
tion om uddannelsesudvalgenes rolle i VIA. 

- Rasmus Balle og Sofie Villadsen vil gerne sammen med Hedvig, Krista og studenterkoordinatoren 
stå for planlægning og afvikling af generalforsamlingen. Det er vigtigt vi bliver mange, for at ud-
brede kendskab og engagement. 

- For at vi skal være fuldt repræsenteret fra alle campus, så skal vi mere ud og vise flaget. Her har 
vores campusrepræsentanter også et ansvar. Evt. også bedre dialog med ledelserne lokalt, men 
organisering og rekruttering af studerende til uddannelsernes studerendes råd er vigtigst. 

- Implementeringen af politikken er super vigtig, når der kommer ny organiseringen. 
- Studenterpolitisk ABC og alle campus repræsenteret i Studenterrådet er løbende prioriteringer. 

 
 
 

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 
 
 
Indstilling  
At Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.   
 
Referat 

Koordinationsudvalgets dagsorden og Studenterforum UC er blevet drøftet allerede (jf. punkt 7 og 5) 
 
Sidste bestyrelsesmøde omhandlede primært den nye organisering af VIA, så oplæg om Studenterrådets 
arbejde er blevet udskudt.  
 
Kursusweekend: Vi har fået chefkonsulent fra Ingerfair til at komme. Ingerfair specialiserer sig i uddan-
nelse, rådgivning og udvikle frivillige organisationer. Folk skal huske at tilmelde sig weekenden, som der 
findes en Facebook-begivenhed for, via mail. 
 
Ny studenterkoordinator: Mads har opsagt sin stilling per 1. december, da han flytter til København. Gen-
besættelse af stillingen er i gang. 
 
Læringsbarometeret er i gang med at blive besvaret. Det er langt, men vigtigt at vi får så godt et billede af 
de studerendes mening om deres uddannelser som muligt 
 
Harald tager stadig rundt på VIAs campus og er i direkte dialog med dem under deres frokostpauser. 
Harald er den 8/11 i Silkeborg, 15/11 Aarhus C, 19/11 Herning, 12/12 – Aarhus N og den 13/12 i Horsens. 
De andre campus er besøgt tidligere på året.  
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Da der har været afholdt en fest for medarbejderne i anledningen af VIAs 10 år, har Studenterrådet hen-
vendt sig til Harald, og opfordret til at der skal afholdes en fest for studerende også. Emnet skal hurtigst 
muligt på dagsordenen i VIAs direktion.  
 
NYT FRA CAMPUS: 
 
CAMPUS RANDERS 
Høvdingebold arrangeret af PLS, SLS. Campusmøde på onsdag.  
Penge og lokaler på vej til Randers. Juleklip. 26. november med åben scene. 
I foråret er der oplæg med Peter Lund Madsen på baggrund af Studenterrådets Fond. 19. februar, om 
Hjernen og stress.  
 
CAMPUS HERNING 
4 aktive inden Tobias tog i praktik. Nu er der 1 medlem, og han er i praktik. Kommer stærkt igen i januar. 
Studerende kommer ud på hold på tværs af uddannelserne sig på modul 1, og derefter ud på sine linjer. 
Det gør at der er mange som falder fra. Det bør gøres anderledes.   
 
CAMPUS HORSENS 
Der er lige nu ikke så meget dialog mellem Campus-DSR og ledelse og Campus-DSR og Uddannelses-
DSR. Det arbejder campusledelsen på pt. skal ændres. Studenterkoordinatoren har henvendt sig til Cam-
pus DSR I Horsens og tilbudt hjælp i denne proces, men har ikke hørt tilbage. Det internationale miljø er 
og det danske er desværre en del adskilt. Uddannelses-DSR fungerer (nogle steder) 
 
CAMPUS AARHUS N 
Møde i morgen. Ellers ikke meget nyt fra Campus Nord.  
 
CAMPUS C: 
Helt nyt formandskab. Ny bestyrelse, pædagoger og socialrådgivere mangler. VCM er kommet med. 3K vil 
også gerne være med. Helt nye vedtægter. Campusrådet (som er den studiesociale forening) og Campus-
DSR vil gerne have et nyt samarbejde. ASR er i problemer, lærernes DSR i kæmpe fremgang 20 nye 
medlemmer.   
 

 
 

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.   
 
Referat 

Beslutning: 
Da Studenterrådet føler sig dækket ind af diskussionen i punkt 7 og at tiden er knap, tages dette punkt af 
dagsordenen.  
 

 
 

Punkt  10. Eventuelt (O) 

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

Hedvig og Krista har været med i interview med en studievejleder på pædagoguddannelsen i Viborg om 
praktik. 
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