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DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Mike Musial og Rasmus Møland 

Bille 

Formandskabet  
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T: +4587551030  
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9. møde i Studenterrådet i VIA 

Sted: 

Campus Aarhus N 

Hedeager 2 

8200 Aarhus N 

Lok. T4.05 

 Mødedato: 

6. december 2019 

16:00 – 20:00 

Deltagere 
Christian Bremer Hansen   259090 SOCIA 
Harry Nikolaev Tomovski  280018 ICT 
Hedvig Lund Dybdal   252158 PSYK 
Krista Riina-Maaria Singh   259579 SIHB 
Mike Bødker Musial   259673 SIR 
Rasmus Møland Bille   258624 SIR 
Sabin Sirbu   280143 PIV 
Sidsel Prese Bentsen  252921 LIA 
David Bødker Ipsen                                       265909 LIN 

Afbud 
Daga Makula    267679 VCM 

Gæster 
Bjarne Grøn   Digitaliseringsdirektør 
Mads Konge   Chef for IT og Digitalisering 
Per Rye   Chef for Facility Management 
Emilie Chun Grzona  292285 PSYK 
Nazari Hosein    296268DB 
 
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. 
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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 digitalise-
ring 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 arbejdsmar-
ked, 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 omfan-
get, 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 indsat-

ser 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 

Hvordan sikrer vi fremadrettet, at der er løbende og relevant inddragelse i VIAs digitale transformation? 
- Et digital advisery board af studerende? 
- De studerende med i det digitale advisery board sammen med aftagere og teknologi leverandø-

rer? 
- Drøftelse af processen løbende med Studenterrådet i VIA? 
- Bjarne pointerer, at der kan inddrages studerende på flere niveauer – det behøves ikke være en-

ten eller 
- Kunne praktikanters inddragelse i projektet være en god ide? 

 
Forslag til model der arbejdes videre med:  

- 1-2 studerende eller studenterkoordinator er med i den digital styregruppe 
- Advisery board består af et udvalg af repræsentative studerende i VIA hvoraf mindst 1-2 er med 

i Studenterrådet i VIA, således at der sikres en løbende kontakt og vidensdeling herimellem 
- Løbende drøftelser med Studenterkoordinator om inddragelse og kontakt, så der kan ske spar-

ring og inddragelse i konkrete og relevante projekter. 
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Punkt  2. Pause 

  10 min. 
 
 

Punkt  3. Principper for VIAs kantiner (D) 

Per Rye  45 min. 

Bilag 
3.1 Prissammenligning af VIAs kantiner 

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 fællesområdechefgrup-
pen. Til det formål ønsker chef for Facility Manegement Per Rye at få de studerendes holdning til prissæt-
ninger 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 Skal kantinepriser i VIA være ens på tværs af campusser eller tage højde for lokale for-
skelle? 

o I hvor høj grad skal VIAs kantiner tænke bæredygtighed ind i deres produktion (madens 
oprindelse) og produkter (emballage)? 

o Skal der være ens eller individuelle åbningstider på tværs af campusser? 
o Hvad vægtes højest – åbningstider eller billigere priser? 
o Hvad er den optimale åbningstid? 
o Skal vegetarmad være billigere og kød dyrere? 
o Bredt udvalg og højere pris eller mindre udvalg og mindre pris? 
o 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 væg-

tes højest (30 min) 
 

Indstilling 
Det indstilles, at medlemmer af rådet indgår i dialog med Per Rye og tager stilling til spørgsmålene i pro-
cessen. 

Referat 

Se billeder for opsamling.  
 
Kommentarer fra opsamling: 
 
Pris vs. Åbningstid: 

- Herning (højere priser længere åbningstid) : længere åbningstider i foråret og anvendelse af stu-
derende til salg uden for normal åbningstid 

- Randers (uændret med en hældning til lav priser, kort åbningstid: Gerne senere åbent om mor-
genen, men med mulighed for at købe basale ting til dem, der kommer om morgenen (eks. kaf-
femaskine). Eller åbning kun fra 7-14. 

- Horsens (lav pris, lav åbning): Lavere pris på kaffe. 
 

Priser individuelle vs. Ens 
- Randers (ens): Alle penge er VIA penge, så vi kan hjælpe hinanden hvor der er behov. 
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- Horsens (ens): Vi er alle sammen i dette <3 
- Herning (individuelle): Herning er ofte billigere. 

 
Økologi vs. Bæredygtighed 

- Herning (bæredygtighed): Økologi er en del af bæredygtighed 
- Randers (bæredygtighed): Men så meget øko som muligt herunder 

 
Åbningstider (individuelle vs. Ens) 

- Herning (individuelle): De studerende er på skolen op til kl.23 
 

Pris vs. Vegetar/kød 
- Randers( billig vege, dyr kød): Fordi kød er dyrere at indkøbe. 

 
Daglig sortiment vs. Pris 

- Herning (bredt udvalg, dere pris): Et bredt udvalg behøves ikke være dyrere! 
 
Engangsservice vs. Porcelæn 

- Horsens (som nu/uændret): Paptallerkener 
- Herning (lav grad af engangsservice): Opdrag ikke de studerende til at være dovne! 
- Randers (Lav grad af engangsservice): Ingen! 

 
Pris vs. Nødvendighed 

- Ingen bemærkninger 
 
Andre bemærkninger: 
Campus Herning: Der er ofte studerende, der arbejder op til kl.23 om aftenen, og der er langt til nærme-
ste indkøbsmulighed. Er det muligt, at nogle studerende kan samarbejde med kantinen og sælge mad 
og kaffe uden for normal åbningstid? Per: Der er ingen regler for, at dette ikke kan lade sig gøre, så det 
kan undersøges, om det er en mulighed i Herning. 
 

 
 
 

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 

Hedvig Dybdal vælges som ordstyrer. 
Krista Riina-Maaria Singh vælges som referent. 
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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 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 

Bestyrelsen godkender dagsordenen og konstateres beslutningsdygtig. 
 

 
 

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 

Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Nyt fra Campus: 
Aarhus C 
 
Lærerne har forslået at der skal laves en webside af alle studenterpolitiske råd på campus. Siden skal 
inkludere links til diverse der er relevant, så det er nemt at få et overblik og navigere i. 
 
Læreruddannelsens de studerendes råd har haft et møde med radikale venstre mhp. at rådføre sig med 
dem. 
 
Administrationsbachelorerne har startet et projekt mht. at skabe en større sense of belonging og vil 
gerne have samlet hele uddannelsen på et plan så der er bedre mulighed for at skabe de sociale bånd 
og få et tilhørsforhold, sammenlignet med at uddannelserne er spredt over hele campus. Ideen har 
spredt sig til andre uddannelser. 
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I driftsudvalget er der besluttet at alle gruppelokaler nu ikke kan bookes af undervisere, så studerende 
ikke kan smides ud derfra. Det er nu mere ligestillet mellem studerende og undervisere. 
 
Value chain management er i gang med at skabe et studenterpolitisk råd. 
 
”Bryggeren” har valgt at skrive om de forskellige formandsskaber. 
 
Campus DSR har en Fond. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at kigge på at lave et ansøgningsskema så 
ansøgningsprocessen bliver strømlinet. 
 
Randers 
Til sidste campusrådsmøde var der valg mht. formandsposten. Næstformanden er nu formand og en 
anden næstformand er valgt. 
 
Kantine: Der har været campus på tværs med æbleskiver, glögg, band og hygge. Det var en succes. 
 
Pædagogerne har en dåbs-aktivitet i begyndelsen af semestret. Dette er meget forstyrrende for øvrige 
studerende, så der har været et møde med ledelsen hvor ønsket fremlægges om at der laves om i pæda-
gogernes dåbs-aktivitet, som ikke blev imødekommet. Alle studenterpolitiske råd er enige om at der 
skal laves en ændring, hvorfor der er lavet et skriv fra rådene. 
 
Campusledelsesmøde har været og vil være fremtidigt med fokus på aktiviteter på campus. 
 
VIA-festen har været diskuteret, hvor ideer blev afgivet mhp. at lave en rigtig god fest for alle stude-
rende i VIA. 
 
UFM-midler er søgt fra Studenterrådet i VIA 
 
Herning 
Har ansøgt om UFM-midler fra Studenterrådet i VIA. 
 
Der er fokus på affaldssortering på campus og de studiepolitisk aktive vil gerne have del i dette. 
 
Der er et problem på campus; de studerende vil ikke blive til aktiviteter efter kl. 15.00, så Herning vil 
gerne have hjælp og støtte til ideer og forslag fra bestyrelsen til at løse dette problem. 
 
Også forslag til aktiviteter til 2020 ønskes fra bestyrelsen. 
 
Holstebro:  
Der har været julebanko og hygge. 
Festen 
Midler fra UFM er ansøgt fra Studenterrådet i VIA. 
Weekendmøde er et emne i tiden og ganske nyt forslag. 
 
Horsens 
Der er problemer med barens bankkonto, regninger er ikke blevet betalt til tiden. Derfor er der ikke 
transparens omkring mængden af midler pt. 
Der er et ønske om nye møbler i baren da mange er i stykker. 
 
Julefrokost: Der eftersøges frivillige til at deltage i planlægningen af julefrokost for alle studerende. 
 
Der har været samarbejdsforummøde, hvor der har været fokus på en stærkere kobling mellem de inter-
nationale studerende og danske. 
Eventudvalget vil gerne inddrage formandsskabet og de monofaglige råd, for at få flere med (da der 
ikke har været nogle studerende heri siden sidste semester), og for at nemmere nå ud til flere stude-
rende  
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Der skal være generalforsamling i det nye semester da visse nøglepersoner dimitterer, så der skal væl-
ges nye. 

 
Repræsentanter I VIAs bestyrelse: 
Der har været afholdt et kursus (DSA) som en kompetenceudvikling til bestyrelsen så de er godt klædt 
på til at forholde sig til VIA økonomi. Der er et ønske fra bestyrelsens side, at der anvendes 10.000kr. på 
kurser. 
Studenterrepæsentanterne går ikke med til at studenterrådet i VIA skal betale beløbet, da det ikke er 
det værd, så formanden for VIAs bestyrelse kommer frem til, at VIA betaler for de studerende. 

 
 
Nyt fra formandsskabet: 
- Generalforsamling i Herning 

Vellykket. Vedtægter er vedtaget. En del studerende deltog. 
 

- Samarbejdsforum: 
Der har været fokus på sence of belonging. 
 
Der har været fokus på at øge budgettet i Studenterrådet i VIA. Da det nuværende formandskab 
ikke deltage i det næste møde grundet formandsskabsskifte, lægges dette op til det nye for-
mandskab. 
 

- UFM-midler 
Aarhus C: Foredrag om eksamensangst, kapsejlads (merc. bl.a.), intern julefrokost, støtte til dan-
nelse af international DSR. 
 
Randers: Brætspil, møbler så studerende føler sense of belonging, T-shirts til DSR, klistermær-
ker, mini-håndsprit med egen logo, Julekonkurrence julebanko præmier (biografbilletter, choko-
ladekurv etc.) 
 
Herning: Har ikke anvendt midlerne endnu, men vil gerne skabe arbejdsområder på campus af 
genbrugsplastik. 
 
Holstebro: Weekendmøde med foredrag, sociale aktiviteter mm. for at øge fokus på studenter-
politik og måske en ny kultur omkring studenterpolitik. 
 
Horsens: Kun sygeplejerskerne har søgt og de holder en temadag. Campus-DSR var ikke op-
rette da midlerne blev delt ud, idet generalforsamlingen først blev afholdt efter uddelingen. 
 

SFUC: 
Hedvig er suppleant. Der har været møde i Randes sidste weekend i november. Emner har bl.a. været 
praktikundersøgelse (spørgeskema der er sendt ud til studerende i DK) og nu skal dataene gennemar-
bejdes med fokus på at skabe en oplysningskampagne. En person udefra vil bearbejde dataene. 
Dette tema vil være fokus på Folkemødet 2020. 
I SFUC har der også været fokus på sense of belonging. SFUC er interesserede i at tage dette emne op. 
Studenterrådet i VIA har delt sine resultater om emnet.  
SFUC har fremlagt deres budget, som der i fællesskab er diskuteret. Der har været små opmærksom-
hedspunkter, men ikke noget der skaber problemer. 
 
Der har været tale om vision og strategi i SFUC. Det er aftalt at formandskabet skal arbejde på vision og 
strategi til generalforsamlingen i maj. 
 
Amaya holdte et oplæg/workshop om vision og strategi. 

 
Studenterkoordinator er også et samtaleemne. På denne front er VIA fremme i skoene. 
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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. 

Referat 

Projektet omhandler Trivsel, der startede med spørgeskemaet udarbejdet af det forhenværende for-
mandskab i Studenterrådet i VIA. Spørgeskemaet viste nogle behov for forbedring. 
Arbejdsgruppen for projektet arbejder på at skabe en standart for hvad de studerende har ret til af 
hjælp/støtte, uanset hvilket campus den studerende hører til. 
 
Arbejdsgruppen besøger alle campusser i VIA i januar 2020 og vil tale med studentervejledere for at af-
klare hvilke problemområder de oplever.  
Der er i øjeblikket ikke et overblik over de forskellige tilbud på de forskellige campusser. Men det er 
også vigtigt at få oplevelser fra studerende.  
Rasmus Møland Bille indgår i arbejdsgruppen og beder om inputs fra bestyrelsen om hvordan det for-
holder sig på campusserne: 
 
I Randers er der meget lidt viden delt til de studerende om tutor-systemet. De studerende spørger un-
dervisere, hvis de føler et behov, men de får ikke decideret information leveret. Så, et ønske om mere 
transparens. Hedvig fortæller, at når man er i behov for støtte, så er overskuddet minimal og søgen efter 
hjælp (som ikke er transparent) bliver uoverskueligt. Rasmus’ spørgsmål om mentorordning er sendt vi-
dere til campusledelsen, der afventes svar. 
 
I Aarhus C er der mange uddannelser og der er mange forskellige måder at gribe mentor-ordningen an 
på. Der er også en studenterpræst som kommer ud til introduktion på campus, når campusrådet kom-
mer frem m.m. og fortæller om hvad hun kan tilbyde. Der er en social gruppe kaldet ”Rækværket” hvor 
der er et sted for handicappede som kan dele erfaringer. Sidsel fortæller yderligere, at der er lavet pod-
cast om fx ”rækværk” og der er fokus på at lave andre podcasts for skabe transparens. Også at dele vig-
tig viden i de forskellige råd. I Aarhus C søges der altså generelt om transparens. 
 
Holstebro: De fleste uddannelser har en mentor-ordning og flere får løn for den tid de bruger, sammen-
lignet med andre steder hvor det er på frivillig basis. 
Horsens: Der har været møder mht. mentorordningen for at skabe transparens. FAQ. Introduktion til in-
ternationale studerende om Danmark (der er lavet videoer). 
 
MHt. terapi-muligheder (psykolog, studenterrådgivning, præst mv.) er et fokusområde der skal udbredes 
mere jævnt i hele VIA da mange tilbud er i de større byer. 
Der er også fokus på at der skal være midler sat af til dette, også mht. mentorordninger. Vi vil gerne lave 
de gyldne stanarter og guid lines for de forskellige campusser. Emnet skal køre i 2020. 
 

 
 

Punkt  9. Forberedelser til generelforsamling 21. februar 2020 (D) 
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v. Mike og Rasmus  40 min. 

Sagsfremstilling 
Vi skal blandt andet drøfte: 
 

- Møderække 
o  

- 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 

Møderække 
- Der er et forslag om at lave 2 møder mere årligt, kun omhandlende Fonden. 
- Der er et forslag om at flytte oktober-deadline (Fond) til tidligere da det ligger sent på årsskiftet 

og så er processen også forstyrret af weekendmødet i oktober. 
- Ikke at holde det i ferier (Sommer-, vinter- efterårs-, påskeferier) 
- Et forslag er at weekendmøderne føres på dagsordenen tidligere, så der kan skabes arbejds-

gruppe i god tid, så vi ikke ender med at planlægge i sidste øjeblik eller at Amaya står alene med 
planlægningen. 
 

Forretningsorden for GF 
- Der er et forslag om at forretningsordenen indskrives i vedtægterne, i stedet for at der er en se-

parat forretningsorden. Dette er der skepsis omkring, men et forslag er velkomment. 
- Vedtægter skal gennemses og strømlines samt gøres transparent. 
- Forslag om disse emner må gerne sendes til formandsskabet. 

 
Praktisk (Sted, ordstyrer, forplejning, ansvarsfordeling, underholdning efterfølgende) 

- Et forslag er at holde det i Randers. Tanken er også at afholde GF andre steder end blot Aarhus, 
ligesom almindelige møder flyttes rundt i VIA og ikke blot holde det i Aarhus C.  

- Der er efterspørgsel efter frivillige til planlægningen af GF (mad, dagsorden, lokaler, borde, stole, 
stemmesedler, registrering, underholdning m.m.) 
Frivillige: Sabin, Hemad,  

- Der vil blive arrangeret en tolk (upartisk) 
- Underholdning: fest, musik, foredragsholder m.m. (afhænger af midler) 

 
Nye repræsentanter til tillidsposterne 

- Bestyrelsesmedlemmerne skal sørge for at finde repræsentanter der skal udfylde posterne i 
Studenterrådet i VIA, så campusserne forbliver repræsenteret og for at forebygge at der mang-
ler repræsentanter i perioder. 

- Kender I nogen (eller jer selv) der gerne vil stille op til tillidsposterne? 
 

 
 

Punkt  10. Oprettelse som forening (B) 

v. Mike og Rasmus  30 min. 

Bilag 
[Tekst] 
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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 

Der er overvejelser om Studenterrådet i VIA bør gøres til en frivillig forening, bl.a. for at skabe uaf-
hængighed + at have større kontrol med økonomien. (VIAs midler ryger tilbage i ”kassen” ved årsskifte, 
ergo midlerne kan ikke gemmes). 
 

 
 

Punkt  11. Eventuelt 

v. Mike og Rasmus  10 min. 

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

Punkt  12. Socialt samvær 

Alle  0 min. 

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


