
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Mike Musial og Rasmus Møland 

Bille 

Formandskabet  

E: studenterraadet@via.dk 

T: +4587551030  

Dato: 25. oktober 2019   
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8. møde i Studenterrådet i VIA 

Sted: 

VIA Film & Transmedia 

Filmbyen 4,  

3. etage,  lokale: Auditoriet 

8000 Aarhus C 

 Mødedato: 

11. november 2019  

kl.16-20 

Deltagere 
Christian Bremer Hansen   259090 SOCIA 

David Bødker Ipsen                                       265909 LIN 

Hedvig Lund Dybdal   252158 PSYK 

Krista Riina-Maaria Singh   259579 SIR 

Mike Bødker Musial   259673 SIR 

Rasmus Møland Bille   258624 SIR 

Sabin Sirbu   280143 PIV 

Sidsel Prese Bentsen  252921 LIA 

 

Afbud 
 

Gæster 
Birgit Truelsen Larsen   Team Ophavsret 

Laura Panduro Kjeldsen   Team Ophavsret 

Anders G. Jacobsen  Chefkonsulent, Plan og Projekt 

 

O = Orientering 

D = Debat 

B = Beslutning 

S = Skriftlig Orientering 

 

Dagsorden 
1. Rundvisning i Filmbyen 
2. Ophavsret (D) 
3. Pause 
4. Skemalægning i VIA (D) 
5. Pause 
6. Valg af ordstyrer og referent (B) 
7. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 
8. Nyt fra (O) 
9. Status på økonomien i Studenterrådet i VIA (O) 
10. Kommunikationsplatforme - hvordan anvender vi dem og til 

hvad? (B) 
11. Eventuelt 

 
Tid: 232 af 240 min. 
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Punkt  1. Rundvisning i Filmbyen 

  30 min. 

Sagsfremstilling 
En studerende fra fra Multistory, Platform and Production uddannelsen i Filmbyen, vil give os en rundvis-
ning i deres lokaler – herunder lokalet Hodor, der benyttes til optagelse af film og produktioner. 
 

Punkt  2. Ophavsret (D) 

v. Birgit Truelsen Larsen og Laura Panduro 
Kjeldsen 

 60 min. 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Birgit Truelsen Larsen og Laura Panduro Kjeldsen er begge med i Team Ophavsret som er nedsat under 

VIA bibliotek, som arbejder med formidling af ophavsret og ophavsretlige problemstillinger. Studenterrådet i 

VIA har inviteret dem til at deltage i dag, så vi kan blive klogere på ophavsret og drøfte hvordan vi sammen 
kan spille hinanden gode i forhold til at nedsætte mængden af brud herpå. 
 
Tidsramme: 

- Baggrund ift. ophavsret (15 min.) 
- Drøftelse hvordan vi kan mindske brud på ophavsretten, samt opsamling og samarbejde fremad-

rettet mellem Team Ophavsret og Studenterrådet i VIA (45 min.) 

Indstilling 
Det indstilles, at rådets medlemmer går i dialog med Birgit og Laura, og kommer med bud på, hvordan vi 
kan mindske brud på ophavsretten og samarbejde fremadrettet. 

Referat 
[Tekst] 
 
 

Punkt  3. Pause 

  10 min. 
 
 

Punkt  4. Skemalægning i VIA (D) 

v. Anders G. Jacobsen  50 min. 

Bilag 
4.1 Interviewguide til kvalitativ dataindsamling 

Sagsfremstilling 
Sikring af optimal udnyttelse af VIAs undervisningslokaler herunder udvikling af principper for skemalæg-
ning i VIA 
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Afdelingen ”Projekt og plan” har ansvaret for at kortlægge og optimere den samlede ressourceudnyttelse i 
VIA. I den sammenhæng har afdelingen iværksat projektet ”Sikring af optimal udnyttelse af VIAs undervis-
ningslokaler herunder udvikling af principper for skemalægning i VIA”. Projektets formål er at sikre en 
bedre udnyttelse af VIAs fysiske ressourcer, så ændrede krav til afvikling af undervisningsaktiviteter eller 
øget undervisningsaktivitet kan imødekommes i VIAs eksisterende bygningsmasse. I forbindelse med gen-
nemførelsen af projektet inddrages de samarbejdspartnere i VIA som vil blive berørt af projektet herunder 
ikke mindst de studerende. Projekt og plan er systemejer på Untis. Det skemalægningssystem som VIA 
benytter sig af.  
 
Projekt og plan ønsker derfor en drøftelse med Studenterrådet om rådets holdning til følgende fem 
spørgsmål: 
 
1. Hvordan oplever du VIAs skemalægning? 
2. Er der noget i den måde, du oplever skemalægningen på i dag, du gerne ser ændret? 
3. Hvilke hensyn og afvejninger mener du, at man bør lægge til grund for skemalægning i VIA? 
4. Hvad er et sammenhængende skema for dig? 
5. Vil det være interessant for dig, hvis skemaet indeholdt flere lektioner pr. dag med deraf færre ugentlige 
fremmøde dage? 
 
Fra Projekt og plan deltager Anders G. Jacobsen, chefkonsulent. 
 
Tidsramme: 

- 10 min oplæg ved Anders om projektet 
- 40 min. Drøftelse af spørgsmål samt den bagvedliggende proces: 

o Inddragelse af de studerende i projektet 
o Herunder internationale studerendes særlige behov ift. skemalægning 

Indstilling 
Det indstilles, at rådets medlemmer indgår i dialog med Anders omkring skemalægning. 

Referat 
[Tekst] 
 
 

Punkt  5. Pause 

  10 min. 
 
 

Punkt  6. Valg af ordstyrer og referent (B) 

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 
[Tekst] 
 



 

4/5 

 

Punkt  7. Godkendelse af mødet og dagsorden (B) 

v. Mike og Rasmus  1 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 dags-
ordenen. 

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

Referat 
[Tekst] 
 
 

Punkt  8. Nyt fra (O) 

v. Mike og Rasmus  20 min. 

Sagsfremstilling 
 
1. Nyt fra Campus 
 
2. Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse 
 
3. Nyt fra formandsskabet 

- Samarbejdsforum og emner til kommende dagsorden 
- Generalforsamling på Campus Herning 
- Møde med Campus-DSR på Nord 
- Covers til mobiler 
- Ansættelsesproces af prorektor 
- Udsættelse af direktions- og uddannelsesdekanmøde  
- Proces omkring kantinepriser 
- SLS 

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

Referat 
[Tekst] 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  9. Status på økonomien i Studenterrådet i VIA (O) 

v. Amaya  10 min. 

Bilag 
Sendes ud inden mødet 
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Sagsfremstilling 
Økonomisk status pr. 28.10.2019 
 
Studenterrådet i VIAs budget for 2019 samt en opgørelse over udgifter pr. 28/10 2019. 

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

Referat 
[Tekst] 

Punkt  10. Kommunikationsplatforme - hvordan anvender vi dem og til 
hvad? (B) 

v. Mike og Rasmus 

 
 30 min. 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Hvordan kommunikerer vi med hinanden i Studenterrådet i VIA og hvordan anvender vi kommunikations-
platforme bedst muligt?  

Indstilling 
Det indstilles, at rådets medlemmer beslutter, hvilke platforme der skal anvendes og hvordan de ønsker at 
anvende disse fremadrettet. 

Referat 
[Tekst] 
 
 

Punkt  11. Eventuelt 

v. Mike og Rasmus  10 min. 

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

Referat 
[Tekst] 
 
 
 


