
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Mike Musial og Rasmus Møland 

Bille 

Formandskabet  

E: ambe@via.dk 

T: +4587551030  

Dato: 24. juni 2019   
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5. møde i Studenterrådet i VIA 

Sted: 

Campus N 

Hedeager 2 

8200 Aarhus 

Lok. T1.17 

 Mødedato: 

29. august 2019 

Kl. 16-20 

Deltagere 
Christian Bremer Hansen   259090 SOCIA 

David Bødker Ipsen                                       265909 LIN 

Hedvig Lund Dybdal   252158 PSYK 

Mike Bødker Musial   259673 SIR 

Sabin Sirbu   280143 PIV 

Rasmus Balle Østergaard                266227 POAR  

Sidsel Prese Bentsen  252921 LIA 

Afbud 
Rasmus Møland Bille   258624 SIR 

Krista Riina-Maaria Singh   259579 SIR 

Gæster 
Stinne Højer Mathiasen  Strategisk projektleder 

Mitsu (Mithurshun Jeyatharan)  259293 BIOLYT 

Lea Jensen    274647 BIOLYT 

 

O = Orientering 

D = Debat 

B = Beslutning 

S = Skriftlig Orientering 

 

Dagsorden 
1. Præsentation og samarbejde med ny strategisk projektleder i 

VIA (D) 
2. Pause  10 min. 
3. Valg af ordstyrer og referent (B) 
4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 
5. Nyt fra (O) 
6. Valg af repræsentant til bestyrelsen (B) 
7. Økonomisk status (O) 
8. Pause 
9. Fordeling af midler fra Undervisnings- og Forsknings 

Ministeriet (D) 
10. Nedsættelse af arbejdsgruppe til kursusweekend (B) 
11. Danskkursus for internationale studerende i Studenterrådet i 

VIA (B) 
12. Pause 
13. Dato og tidspunkt for fest for studerende (B) 
14. Eventuelt 
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Samlet tid for punkter: 240 min af 240 min. 
 

Punkt  1. Præsentation og samarbejde med ny strategisk projektleder i 
VIA (D) 

v. Mike og Rasmus  30 min 

Sagsfremstilling 
Vi får besøg af VIAs nye strategiske projektleder Stinne Højer Mathiasen. Stinne tiltrådte sin stilling den 8. 
august 2019 og er ansat i Stab, strategi og politisk analyse. Stinne vil bl.a. få til opgave at stå for udviklin-
gen af VIAs nye vision og strategi. 
 
Stinne vil give en præsentation af sig selv og sammen med Studenterrådet i VIA drøfte mulige samar-
bejdsflader i det fremtidige arbejde om VIAs strategi og vision. 

Indstilling 
Det indstilles, at Studenterrådet i VIA går i dialog med Stinne og kommer med input til samarbejdet om 
det fremtidige strategiarbejde. 

Referat 

Stinne kommer fra en stilling i Herning, hvor hun bl.a. har været med til at udforme et ny børne- og unge 
vision i Herning Kommune. Hun er ansat til at udforme en ny vision og strategi for VIA fra 2021-2030. 
Til dette arbejde vil hun gerne inddrage studerende, idet de er utrolig vigtige i udvikling af disse. 
 
Stinne efterspørger rådets input til hvordan hun motiverer de studerende til at være del af VIAs ska-
belse af den nye strategi og vision. Rådet kom med følgende kommentarer: 
 

- Rådets medlemmer er formodentlig motiverede, ved at blive spurgt, idet de i forvejen engagerer 
sig i forskellige råd og udvalg og er glade for at kunne bidrage 

- For folk uden for rådet, kan det være sværere at motivere folk, hvis de ikke kan se et klart og 
konkret formål med at deltage – ”hvad er i det for mig?” 

- Forslag: At det bliver tilføjet til ens CV, at man har deltaget i strategi-arbejdet 
- At aflønne studerende, der deltager (med løn eller gavekort til eks. bogkøb) 
- Teambuilding og socialt samvær med de andre studerende (og medarbejdere, etc., der deltager i 

strategiarbejdet). Eksempelvis lave en dag eller weekend ud af det og arbejde intensivt med 
dette 

- Samtidig være opmærksom på, at det kan være svært at få folk til at tage hele dage eller week-
ender ud af deres kalender 

Spørgsmål fra Stinne om, hvad der er VIAs DNA? Rådets kommentarer: 
 

- De studerende 
- Balancen mellem praktik og studie (teori og praksis) – og at denne vedbliver 
- At man underviser til at de studerende kan blive de bedste praktikkere (i stedet for at teach to 

the test) 
- At underviserne har erfaring fra praksis og kan koble dette med teori 

 

 
 

Punkt  2. Pause  10 min. 

 

Punkt  3. Valg af ordstyrer og referent (B) 
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v. Mike og Rasmus  1 min 

Sagsfremstilling 
Der skal vælges ordstyrer og referent. 

Indstilling 
Det indstilles, at der vælges en ordstyrer blandt rådets medlemmer og at Studenterkoordinator vælges 
som referent. 

Referat 

Hedvig Dybdal vælges som ordstyrer og Amaya Bøgeskov som referent. 

 

Punkt  4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 

v. Mike og Rasmus  3 min. 

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

Indstilling 
Det indstilles, at dagsordenen godkendes og at studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtig. 

Referat 

Studenterbestyrelsen konstateres beslutningsdygtige. 
Dagsordenen godkendes, men den ændring at punkt nr. 13 ”At høre til” udskiftes med punktet ”Dato og 
tidspunkt for studenterfest”.  

 

Punkt  5. Nyt fra (O) 

v. Mike og Rasmus  20 min. 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
1. Nyt fra Campus 

 

2. Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse 

 

3. Nyt fra formandsskabet 

 Studenterforum UC 

Indstilling 
Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne. 

Referat 

Campus Randers 
De studerende har været aktive over sommeren og er begyndt at dekorerer ”vækstværket”, som er et 
sted på campus, der er de studerendes og hvor der holdes fredagsbar. Har indkøbt møbler fra genbrug, 
fået malet, osv. Planlægger introdag for 1. semester studerende, hvor studerende fra hver uddannelse 
underviser i deres fag, så der skabes kendskab på tværs. Er ved at opstarte en revy. Derudover kæmper 
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rådet for at få et budget, i stedet for at skulle spørge om midler, når disse behøves. Har oprettet sig som 
en forening og er ved at få en bankkonto, så de bl.a. kan søge midler og fonde. 
 
Campus Aarhus C 
De første uddannelser er startet op i august og resten starter til september. Sofie Falck er blevet for-
mand for Studenterforum UC, og er derfor trådt ud af campus-DSR. Christian Bremer er konstitueret 
formand indtil generalforsamling i oktober, hvor der skal være valg til formandskab. Christian er ved at 
få styr på formalia herunder adgang til bankkonto. Forsøger at understøtte oprettelsen af uddannelses-
DSR på campus, hvor der pt. ikke er nogle.  Udluftningsanlægget er i stykker og bliver først repareret 
pga. forsikringsspørgsmål om 3 måneder. 
 
Campus Holstebro 
Har uddannelsesdebat i den kommende uge. Varer to dage og har en masse oplægsholdere, og har over-
skriften ”Dannelse i en Tec-tid”. Planlægger aktivitetsdag sidst i september. 
 
Campus Horsens 
Har haft introduktionsdag, hvor underviserne fortalte om, hvordan det er at studere i VIA og arrangerede 
sociale aktiviteter.   
 
Campus Nord 
Har haft rekrutteringsproblemer til Campus-DSR, og har møde d.9. september, hvor der skal lægges en 
plan for, hvordan rådet skal fungere og hvad visionen for rådet skal være. 
 
Bestyrelsen 
Intet ny, idet der ikke har været afholdt møde siden sidst. Næste møde er d.19. september 2019. 
 
Formandskabet 
Formandskabet har fået arbejdstelefoner - der vil blive sendt info ud om numre og telefontider. Velkom-
men til Sabin, der er valgt ind som repræsentant fra Campus Horsens. Mike, Rasmus og Sabin vil del-
tage i intro på Campus Horsens d.11. september. På sidste møde i Samarbejdsforum blev der nedsat en 
arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på, hvordan de internationale studerende i VIA kan blive inklude-
ret i højere grad i det studiepolitiske arbejde. Gruppen har udarbejdet en Code of conduct, som vil blive 
gennemgået på næste møde i samarbejdsforum d.2. september 2019. 
 

 
 
 

Punkt  6. Valg af repræsentant til bestyrelsen (B) 

v. Mike og Rasmus  15 min. 

Bilag 
6.1 Forretningsorden for Studenterrådet i VIA 
6.2 Vedtægter for Studenterrådet i VIA 

Sagsfremstilling 
Sofie Falck Villadsen er valgt som formand for Studenter Forum UC fra august 2019 og er dermed trådt 
ud af VIAs bestyrelse. I §24 i vores vedtægter står der følgende: 
 
Stk. 3: Hvis formand, næstformand eller studenterrepræsentanter i VIAs bestyrelse trækker sig fra sin 
post, kan disse poster besættes af et medlem af studenterbestyrelsen eller på en ekstraordinær gene-
ralforsamling. Denne post vil blive holdt indtil den næste ordinære generalforsamling.  
 
Formandskabet har valgt, at der vælges en ny repræsentant blandt et medlem af studenterrådet. Såfremt 
posten ikke bliver besat, tilfalder den næstformanden. Repræsentanten vælges i henhold til forretningsor-
denen. 
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Indstilling 
Det indstilles, at der vælges en repræsentant til VIAs bestyrelse. 

Referat 

 
Christian Bremer stiller som den eneste op til posten som repræsentant i VIAs bestyrelse og stemmes 
enstemmig ind. 
 

 
 

Punkt  7. Økonomisk status (O) 

v. Studenterkoordinator  10 min. 

Bilag 
7.1 Økonomisk status pr. 1/7 2019 

Sagsfremstilling 
Økonomisk status pr. 01.07.2019 
Hermed vedlægges Studenterrådets budget for 2019 samt en opgørelse over udgifter pr. 1. juli 2019 

Indstilling 
Det indstilles, at Studenterrådet tager orientering om budget og opgørelse over udgifter til efterretning. 

Referat 

 
Rådet tog den økonomiske status til efterretning. 
 

 
 
 

Punkt  8. Pause 

 

 
 15 min. 

 

Punkt  9. Fordeling af midler fra Undervisnings- og Forsknings Ministe-
riet (D) 

 
v. Mike og Rasmus  20 min 

Bilag 
9.1. ”Plan for fordeling af UFM-tilskud 2019” 

Sagsfremstilling 
Formandskabet fremlægger deres plan samt følgetekst for, hvordan fordelingen af årets midler fra UFM 
(Undervisnings- og Forsknings Ministeriet) skal videregives til studenterpolitiske råd i VIA i 2019. 

Indstilling 
Det indstilles, at rådets medlemmer deler deres tanker i forhold til den fremviste plan og tager den til ef-
terretning.  
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Referat 

Spørgsmål fra rådets medlemmer: 
 

- Er det nok at campus-DSR siger, at de vil fordele pengene til de eksisterende uddannelses-
DSR? Ja, hvis campus-DSR vurderer, at det er på den måde, at pengene kommer flest stude-
rende til gode. 

- Er det taget i betragtning hvor mange penge de enkelte Campus-DSR har, og om nogle har me-
get få penge og andre mindre? Nej, men med grundbeløbet er det sikret, at alle campusser får 
en pæn portion penge. 

 
 
 

Punkt  10. Nedsættelse af arbejdsgruppe til kursusweekend (B) 

 
v. Mike, Rasmus og Amaya  30 min 

Sagsfremstilling 
Næste kursusweekend finder sted d.18-20. oktober og er for alle studiepolitisk aktive studerende i VIA. 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som står for at planlægge program, indhold, praktiske ting og soci-
ale aktiviteter for dagene. 

Indstilling 
Det indstilles, at der findes 3-4 medlemmer til arbejdsgruppen. Studenterkoordinator stiller sig til rådighed 
som tovholder, hvis arbejdsgruppen ønsker dette. 

Referat 

 
David, Sabin, Sidsel og Hedvig melder sig til arbejdsgruppen og vil gerne have Studenterkoordinator 
med som tovholder. 
 
Gruppens første prioritet bliver at promovere kursusweekenden og få sat gang i tilmelding hertil. 
 
Kommentarer: 

- Hvor studiepolitisk aktiv skal man være for at kunne deltage i weekendkurset? Formanden: Det 
er ikke fastlagt med klare definitioner, men som udgangspunkt skal man være aktiv på mindst 
et af de tre niveauer for studiepolitik. 

- Må man medbringe en papegøje? Ja, hvis stedet tillader det  
-  

 

Punkt  11. Danskkursus for internationale studerende i Studenterrådet i 
VIA (B) 

v. Mike  30 min 

Bilag 
11.1 Danskkurser til internationale studerende i Studenterrådet i VIA 

Sagsfremstilling 
Forslag fra formandskabet; At Studenterrådet i VIA fra og med næste budgetår afsætter 12.000 kroner til 
sprogundervisning. Det vil kunne give 2 internationale studerende årligt 3 moduler eller færre moduler til 
flere internationale studerende alt efter antal. På den måde ved vi årligt, hvor mange penge der kan gå til 
betaling af danskundervisning. 
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Derudover opfordres internationale studerende til at deltage i intensive sommer- og efterårsskurser i 
dansk i deres ferie, hvis dette er muligt, og egenbetalingen på 200 kr. dækkes af Studenterrådet i VIA. 
 
Ved at Studenterrådet i VIA betaler for at højne den internationale studerendes sprogkundskaber, forven-
tes det til gengæld, at den internationale studerende forsøger at deltage i møder og andre begivenheder 
med Studenterrådet i VIA på dansk. Derudover udarbejdes en forventnings-kontakt mellem den internati-
onale studerende og Studenterrådet i VIA forventes det, at den studerende forpligter sig til at deltage i 
studenterpolitisk arbejde på campus og VIA-niveau, så længe dette er muligt. 

Indstilling 
Det indstilles, at rådet beslutter hvorvidt de ønsker at afsætte midler i budgettet fra 2020 til at betale for 
danskkurser til internationale studerende og i hvilket omfang. Derudover skal det besluttes, om der kan 
findes midler i indeværende budgetår til at betale for danskkurser. 

Referat 

Afstemning om at afsætte 12.000 kr. i budgettet fra 2020 til danskkurser for internationale studerende: 
- Enstemmigt vedtaget. 

Afstemning om at egenbetaling på 200 kr. for sprogkurser udbudt af VIA dækkes af Studenterrådet i 
VIA skal indskrives i budgettet: 5 for 1 imod.  

- Vedtaget. 

Afstemning om vi skal finde midler i dette budgetår, så nuværende internationale studerende i Studen-
terrådet i VIA kan begynde sprogkurser her og nu:  

- Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 

Punkt  12. Pause 

  15 min. 
 
 

Punkt  13. Dato og tidspunkt for fest for studerende (B) 

v. Mike og Rasmus  30 min 

Bilag 
13.1 Bilag 1_Baggrund for valgt af location 
13.2 Bilag 2_Baggrund for valg af dato og tid 

Sagsfremstilling 
VIAs direktion har i juni 2019 besluttet, at alle VIAs studerende skal inviteres til en fest i 2020. Projektle-
delsen har undersøgt mulighederne for locations i Midtjylland og kan nu fremlægge et bud på sted og 
dato, som de ønsker Studenterrådets blik på, inden disse sendes til direktionen. 
 
Der har været udsendt en survey til alle studerende, hvor godt 2.100 studerende deltog og gav mange 
gode input – også ift. location, som bliver Ceres Park & Arena i Aarhus (se begrundelser herfor i Bilag 1) 
 
På baggrund af den forudgående research anbefaler projektledelsen følgende: 
 

1. Dato: fredag d. 23. oktober 2020 kl. 15.00-01.00. 
2. Alternativt d.1. maj fra 15-01.00 (se begrundelser herfor i Bilag 2)  
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Indstilling 
Det indstilles, at Studenterrådet i VIA vurderer, om de to nævnte datoer er hensigtsmæssige for afholdelse 
af festen, samt giver deres holdning til, hvilket tidspunkt festen kan starte.  
  
Referat 

Overordnede bemærkninger vedr. deltagelse: 
 

- Studerende der har svaret på spørgeskema angående festen, har måske ikke mulighed for at 
deltage, fordi de har endt deres studier. Altså vil flere studerende der gik på VIA da VIA fyldte 10 
år, ikke have mulighed for at deltage. 

- Kan der gøres undtagelser for studerende, der har været involveret i at få VIA til at arrangere 
festen, så de kan deltage? 

- Kan festen gøres for tilgængelig for alle, der afslutter i 2020 uafhængig af studieafslutnings-
dato? 

- Lave armbånd der gør, at folk kan gå og komme som de vil, således at der er fleksibilitet 
- Obs på papirfrie billetter 
- Obs på at festen skemalægges, idet det øger deltagelsen markant 
- Obs på at spørge de forskellige campusser, hvornår der er stemning for at tage til og fra festen 

– og tage transporttid i betragtning 
- Hent inspiration fra Salling Groups firmafest ift. planlægning og transport – det virkede godt for 

dem 

Dato 
Dato for afholdelse 1. maj 2020 nedstemmes med 6 stemmer imod og følgende bemærkninger: 

- 1. maj er arbejdernes kampdag, og kan medføre, at færre deltager. 
- Datoen kan være for nær til, at projektledelsen kan nå at arrangere festen og sikre de studeren-

des input i processen 

Dato for afholdelse 23. oktober 2020 vedtages med 6 stemmer for og følgende bemærkninger: 
- Giver god tid for projektledelsen til at arrangere festen og sikre god tid til inddragelse af de stu-

derende heri 

Tidspunkt 
Overordnet er rådet enige om, at der ikke kan aflyses undervisning ved en tidlig start af festen. I stedet 
skal der meldes ud om, at underviserne ikke må lægge undervisningen den pågældende dag.  
 
Stemmeenighed med 6 stemmer for, at rådet sender anbefalinger i forhold til festens tidspunkt i stedet 
for at pege på et bestemt tidspunkt. 
 
Bemærkninger i forhold til at festen starter tidligt (eksempelvis kl.12): 

- Mange studerende er i praktik og ikke kan få fri tidligt 
- Der skal der laves et tidsrum, der gør det muligt for folk også at komme senere, hvis de er for-

hindret i at ankomme tidligt. Så et vindue fra kl.12-17 eksempelvis, hvori der medtænkes trans-
porttid for de, der kommer langvejsfra. 

- Det bør tages i betragtning, at såfremt mad og drikke er for egen regning, kan det være en dyr 
fornøjelse for flere studerende at deltage i en fest, der starter tidligt.  

- Det bør overvejes, om en kortere fest med højere grad af gratis forplejning og drikkevarer, end 
en lang er mere attraktiv 

- I forhold til transport via opsamlingsbusser, kan det forhindre folk i at deltage, hvis de ikke har 
fri til det tidspunkt, hvor busserne kører fra campus. 

- Fokus på at gøre det attraktivt at komme tidligt – eksempelvis med happy hour 
- Der kan åbnes op i programmet for deltagelse af foredragsholdere, der har mere at byde ind 

med end bare øl og fest 
- Folk er friske til at deltage i festen, idet de ikke har haft undervisning tidligere på dagen  

Bemærkninger til at festen starter senere (eksempelvis kl.16) 
 

- Kan forhindre deltagelse, hvis folk er trætte efter en hel dag med undervisning/praktik 
- Der bliver mindre tid til et fuldt program med luft, idet festen planlægges afsluttet kl.1 
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Punkt  14. Eventuelt 

v. Mike og Rasmus  10 min. 
 

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

Referat 

 
Sidsel spurgte ind til kommende dato for møder i Studenterrådet i VIA. Disse fastlægges hvert år på ge-
neralforsamlingen og kan altid findes i referatet derfra. 
 

 


