9. møde i Studenterrådet i VIA
Sted:
Campus Aarhus N
Hedeager 2
8200 Aarhus N
Lok. T4.05

Mødedato:
6. december 2019

Deltagere
Christian Bremer Hansen
David Bødker Ipsen
Hedvig Lund Dybdal
Krista Riina-Maaria Singh
Mike Bødker Musial
Rasmus Møland Bille
Sabin Sirbu
Sidsel Prese Bentsen
Ida Lykke Damgaard Nielsen

259090 SOCIA
265909 LIN
252158 PSYK
259579 SIHB
259673 SIR
258624 SIR
280143 PIV
252921 LIA
291989 ES

Afbud

Gæster
Bjarne Grøn
Mads Konge
Per Rye

REFERAT/
DAGSORDEN
Mødeleder:
Mike Musial og Rasmus Møland
Bille
Formandskabet
E: studenterraadet@via.dk
T: +4587551030

Digitaliseringsdirektør
Chef for IT og Digitalisering
Chef for Facility Management

O = Orientering
D = Debat
B = Beslutning
S = Skriftlig Orientering
Dagsorden
1. VIA digitalt aftryk (B)
2. Pause
3. Principper for VIAs kantiner (D)
4. Pause
5. Valg af ordstyrer og referent (B)
6. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
7. Nyt fra (O)
8. Erfaringer med mentorordninger (D)
9. Forberedelser til generelforsamling 21. februar 2020 (D)
10. Oprettelse som forening (B)
11. Eventuelt
12. Socialt samvær
Ramme: 237 min ud af 240 min.

Dato: 13. november 2019
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Punkt

1.

VIA digitalt aftryk (B)

Bjarne Grøn og Mads Konge

45 min

Sagsfremstilling
’VIA digitalt aftryk’ er et program søsat af digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn og chef for IT og digitalisering Mads Konge Nielsen med afsæt i VIAs strategi og de to strategiske rammepapirer om digitalisering
fra 2018.
Målet er at give VIA et digitalt løft til gavn for studerende, undervisere og øvrige medarbejder og ikke
mindst vores aftagere. VIAs studerende skal dannes og uddannes til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked, og samtidig skal VIA blive bedre til at udnytte digitale redskaber.
For at komme i mål er der behov for at udvikle organisationen og skabe en forandring i måden og omfanget, der tænkes digitalt.
Programmet er organiseret i fem indsatsområder:
1. Digitale læringsformer, læringsmiljøer, kompetencer og dannelse
2. Digital forskning og forskningsmiljøer
3. De studerendes digitale liv
4. Digitale processer, digital ledelse og administration
5. Den datadrevne organisation
Under hvert indsatsområderne igangsættes eller er igangsat en række konkrete indsatser og projekter.
-

Bjarne og Mads vil give en status på programmet ´VIA digitalt aftryk’ (15 min)
Drøftelse af model for inddragelse af studerende i relevante indsatsområder og specifikke indsatser herunder. Samtidig vil en prioritering af indsatser under de forskellige områder blive vendt (30
min)

Indstilling
At rådets medlemmer indgår i dialog med Bjarne og Mads, og at der besluttes en model for inddragelse af
de studerende i programmets indsatsområder fremadrettet.
Referat
[Tekst]

Punkt

2.

Pause
10 min.

Punkt

3.

Principper for VIAs kantiner (D)

Per Rye

45 min.

Bilag
3.1 Prissammenligning af VIAs kantiner
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Sagsfremstilling
Sagen vedrørende kantinerne i VIA og deres prissætning er startet flere steder bl.a. i campusledelsen på
Campus Horsens og Campus Randers. Sagen skal drøftes på et møde i det nye år i fællesområdechefgruppen. Til det formål ønsker chef for Facility Manegement Per Rye at få de studerendes holdning til prissætninger i VIAs kantiner, men ved samme lejlighed ønsker han også at høre Studenterrådet i VIAs holdning til
flere aspekter i relation til VIAs kantiner, eksempelvis:
o
o
o
o
o
o
o
o
-

Skal kantinepriser i VIA være ens på tværs af campusser eller tage højde for lokale forskelle?
I hvor høj grad skal VIAs kantiner tænke bæredygtighed ind i deres produktion (madens
oprindelse) og produkter (emballage)?
Skal der være ens eller individuelle åbningstider på tværs af campusser?
Hvad vægtes højest – åbningstider eller billigere priser?
Hvad er den optimale åbningstid?
Skal vegetarmad være billigere og kød dyrere?
Bredt udvalg og højere pris eller mindre udvalg og mindre pris?
Hvad er vigtigst – økologi eller bæredygtighed?

Per Rye vil give en beskrivelse af VIAs kantiner og hvordan de er driftsmæssigt er organiseret –
både de internt og eksternt drevne (15 min)
Derefter faciliterer Amaya og Per Rye en proces, hvor der enkelvist tages stilling til, hvad der vægtes højest (30 min)

Indstilling
Det indstilles, at medlemmer af rådet indgår i dialog med Per Rye og tager stilling til spørgsmålene i processen.
Referat
[Tekst]

Punkt

4.

Pause
15 min.

Punkt 5.

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]
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Punkt

6.

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 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 at studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtig.
Referat
[Tekst]

Punkt

7.

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
- Generalforsamling Herning
- Samarbejdsforum
- UFM-midler

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

Punkt

8.

Erfaringer med mentorordninger (D)

v. Rasmus

20 min.

Bilag
Se mail fra Rasmus Møland Bille: ”Mentorordninger i VIA”
Sagsfremstilling
- Rasmus orienterer om projektet Trivsel
- Erfaringsudveksling om mentorordninger blandt rådets medlemmer
Indstilling
Det indstilles at rådets medlemmer udveksler erfaringer med mentorordninger.
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Referat
[Tekst]

Punkt

9.

Forberedelser til generelforsamling 21. februar 2020 (D)

v. Mike og Rasmus

40 min.

Sagsfremstilling
Vi skal blandt andet drøfte:
-

Møderække
Forretningsorden for GF
Praktisk (Sted, ordstyrer, forplejning, ansvarsfordeling, underholdning efterfølgende)
Nye repræsentanter til tillidsposterne

Indstilling
Det indstilles, at rådets medlemmer drøfter forberedelser til generalforsamlingen.
Referat
[Tekst]

Punkt

10. Oprettelse som forening (B)

v. Mike og Rasmus

30 min.

Bilag
[Tekst]
Sagsfremstilling
Der er mulighed for at oprette Studenterrådet i VIA som en forening, hvilket blandt andet vil gøre at vi kan
få vores egen konto. Det er udbredt i andre studenterråd.
Indstilling
Det indstilles til at medlemmerne beslutter om vi skal oprettes som forening, med en foreningskonto.
Referat
[Tekst]

Punkt

11. Eventuelt

v. Mike og Rasmus

10 min.

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.
Referat
[Tekst]
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Punkt
Alle

12. Socialt samvær
0 min.

Indstilling
Formandskabet lægger op til, at de der har lyst bliver og spiller et spil eller tager ud og drikker en øl/sodavand sammen .
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