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Team Ophavsret
Team Ophavsret
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.

REFERAT/
DAGSORDEN
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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 rundvisning 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.

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 fremadrettet 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
Drøftelse om hvordan vi kan mindske brud på ophavsretten:
-

-

-

Er formodentlig ikke fordi folk ikke kender til ophavsret, men fordi undervisere kræver for stort
et indkøb af bøger til hver undervisning. Altså vil bedre koordinering og information omkring
hvilke bøger, der skal anskaffes, måske kunne mindske problemet.
Der informeres om ophavsret på Campus C via biblioteket, men ikke mange møder op til undervisningen herom
Hvis der står Open Acess, må udgivelser gerne deles
Måske kunne det understøttes ved at underviserne laver kompendier til fagene som deles via
Itslearning
Ofte bliver informationen om ophavsret givet på et meget tidligt ved studiestart og bliver derved ”tabt” i en overflod af information.
Det kan også være en fordel, at informationen bliver givet tidligt på studiet, idet de studerende
her møder op.
Ofte er bøgerne meget dyre og man ved ikke altid, om bøgerne bliver anvendt eller om det er
nødvendigt, at eje dem.
Nye udgivelser gør, at bøgerne hurtigt skal udskiftes og at det bliver svært at købe brugte bøger
og derved mindske sin udgifter på bogkøb
Tidligere blev der givet instrukser om, hvilke bøger, der skulle købes og hvilke tekster (under 30
sider), der blot kunne kopieres. Nu er det uoverskueligt at finde ud af, hvilke bøger du skal anvende meget eller lidt, og derfor hvilke, der skal købes eller kopieres.
De studerende har ikke råd til at købe alle de bøger, underviserne anmoder dem om. Altså bliver
brud på Ophavsretten en nødvendighed.
Få de studerende til at arbejde aktivt med ophavsret, så de får nærmere indsigt i, hvad der er
lovligt og ulovligt – at det kommer på pensumlisten at arbejde med
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-

Punkt

På ICT får alle studerende deres bøger til låns, som skal afleveres efter hvert semester. Kunne
dette være en mulighed, man kunne udbrede til resten af uddannelserne i VIA?
Der er forskellig viden om ophavsret på VIAs campusser
Tutorer og sommetider undervisere giver information om at man kan dele bøger online via delingsplatforme
Underviserne bør gå mere ind i, om nye udgaver af bøger er nødvendige. Sommetider er det kun
mindre og ubetydelige ændringer i bøgerne.
Underviserne bør give angivelse af kapitler i bøger i stedet for sidetal, således at ældre udgaver
også kan anvendes.
På psykomotorik anvender underviserne bøger, der er udgået fra forlaget og som derfor ikke
kan købes lovligt med mindre man finder en brugt udgave
Kan infoskærmene anvendes til at lave en ”kampagne” om ophavsret?
Bøger anvendes ofte kun i ét semester, få anvendes til flere
Vi vil have bøger, som bliver anvendt!

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 skemalægning i VIA
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 undervisningslokaler 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 gennemførelsen 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.
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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
1. Hvordan oplever du VIAs skemalægning? 2. Er der noget i den måde, du oplever skemalægningen på
i dag, du gerne ser ændret?
-

-

-

-

-

Psykomotorik: Meget tilfældig! Nogle dage møder jeg ind kl.8 andre dage kl.12, nogle dage har
jeg 7 undervisningslektioner, andre dage 2. Der er intet system i, hvornår vi har en studiedag,
hvor der er undervisningsfri.
VCM campus C: Meget struktureret, har altid 4-5 undervisningslektioner, ofte mandag til fredag
fra 8-12.30. Underviserne spørger ind til ønsker i forhold til hvornår undervisningen planlægges
og afkorter pauser, for at lægge undervisningen i forlængelse af hinanden. Har altid undervisning i 4 blokke, der ligger efter hinanden.
Ernæring og sundhed campus N: Har ofte dage med kun 1-2 lektioner. Har flere studerende der
kommer langvejsfra, der bruger store mængder tid på transport. Ønsker flere timer på samme
dag. Har fået svaret, at der er pga. lokalemangel, at timerne ligger så spredt. 30 minutters frokostpause, hvilket er nok, men kan giv problemer ift. at købe mad i kantinen. Måske kunne forskellige pausetider være en løsning?
Læreruddannelsen campus C: Forskellige sluttider for dagens skema kan medføre, at det bliver
svært at deltage i møder og lignende aktiviteter. Ugerne er meget forskellige.
Socialrådgiverudd. Campus C: Meget forskellig fra uge til uge pga. lokalemangel. Meget ukonsistet skemalægning. Planlægger ofte undervisningen i blokke af 2,5 time og dermed bliver der et
stort tidsgap imellem de to blokke.
ICT Campus Horsens: De studerende fra Global Buisness Ingeniering skal sommetider til Aarhus for at modtage undervisning
Frokostpausen opleves for lang flere steder

3. Hvilke hensyn og afvejninger mener du, at man bør lægge til grund for skemalægning i VIA?
- Mange studerende vil gerne have færre undervisningsdage med flere undervisningstimer. Men
der er dog den bagdel, at folk ofte kan have svært ved at koncentrere sig ved meget lange dage.
- Godt at samle timerne, så ingen dage blot bliver med 1-2 lektioner
- Ved undervisningsdage med mange lektioner, bør disse begynde tidligt. Ved lange undervisningsdage kan en start kl.9 også være godt.
- Ernæring og sundhed campus N: Blev fortalt, at de ville have 1-2 hjemmestudiedage pr. uge,
men har haft omkring 5 dage i alt dette semester.
- Væsentligt at have fokus på start og sluttidspunkt, så disse passer med offentlig transport for
de uddannelser, der har mange studerende, der pendler.
- Ved undervisning til kl.18 vil der kunne være studerende, der ikke kan deltage i undervisningen
pga. familie
- Hvis der skal være undervisningsdage til kl.18, så læg dem på de samme dage, så folk kan planlægge efter det.
- Prioriterer at lave mere konsekvens i skemalægningen. Eksempelvis at denne ligger fra 8-12
den ene uge og 12-16 den næste.
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?
-

Ikke et, hvor der er 1-2 lektioner om dagen
Hul imellem timerne er bedre end få timer på én dag
1-2 studiedage giver overskud, i stedet for dage med få lektioner og derefter selvstudie
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-

-

-

Internationale studerende arbejder (minimum 43 timer om måneden) for at kunne få SU. Ofte er
dette eftermiddags og weekendjobs. Vil hellere arbejde i dagtimerne, hvilket kun kan lade sig
gøre ved studiedage.
Mange ting skal tages i betragtning ved et sammenhængende skema: alder, pendlere, internationale studerende, mængden af gruppearbejde der kan anvendes i hullerne mellem undervisning,
om man har børn og familie, der venter på én, lokale hensyn, etc.
Tre buzz-words til et sammenhængende skema: Struktur, regularitet, kontinuitet

Mike opfordrer til, at Anders tager kontakt til Campus-DSR’ne på de enkelte campusser og hører nærmere omkring lokale forhold, der skal tages hensyn til rundt omkring.
Hvis man har flere ting, man gerne dele med Anders G. Jacobsen omkring skemalægning, kan man
sende en mail til: angj@via.dk

Punkt

5.

Pause
10 min.

Punkt 6.

Valg af ordstyrer og referent (B)
1 min

v. Mike og Rasmus

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

7.

v. Mike og Rasmus

Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
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
Dagsordenen godkendes og rådet konstateres beslutningsdygtigt.
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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
Randers
Valg til formand for Campus-DSR – Hedvig var den eneste, der stillede op og blev valgt, men hun stopper til årsskiftet, så der vil komme nyt valg til næste møde. Har møde med campusledelsen 19. november. Har fået godkendt vedtægter, så de kan oprettet bankkonto og forhåbentlig få et årligt budget. Har
et juleevent snart, hvor de måske får æbleskiver af campusledelsen. Drøfter lige nu hvordan de skal anvende UFM midlerne. Flere folk er blevet aktive i rådet, hvilket er rart. På pædagoguddannelsen afholder
6. semester fest for de, der dimitterer. Der arbejdes på at udvide dette til at være for alle, der dimitterer.
Holstebro
Krista har været i praktik i Finland de seneste måneder og har derfor ikke indsigt i, hvad der sker for tiden på campus Holstebro.
Campus Aarhus C
Har fået nye medlemmer fra 3K, hvilket de er glade for. Hjælper pt. 3K-DSR med at lave vedtægter og
afholde generalforsamling. Christian har haft møde med uddannelseslederen fra pædagoguddannelsen
omkring at støtte op om skabelsen af et uddannelses-DSR for pædagogerne. Har lavet interview til studiemagasinet, hvori Christian vil medvirke. Campus-DSR har afsat penge i deres budget til transport til
de uddannelser, der er tilknyttet campus C, men ikke har sin daglige gang der, for at se, om flere fra de
uddannelse så vil deltage i campus-DSR. Har haft en drøftelse om stikkontakter som opfølgning på kursusweekenden, som Christian vil følge op på med en e-mail til Facility management. Administrationsbachelorerne ønsker en eller to etager dedikeret til dem, så de får en større følelse af at høre til på campus. De er pt. i dialog med uddannelseslederne og campus-DSR har lovet at støtte op, hvis de møder
modstand. Planlægger julefrokost, som bliver afholdt d.7/12. Lærernes-DSR ønsker at lave en hjemmeside for alle DSR’erne. Planlægger cake-cam hvor der på et webcam vil blive live-streamet, om der er
kage tilbage i kantinen.
Campus Horsens
Har forsøgt at øge sammenhængen mellem de forskellige uddannelses-DSR især til de danske uddannelser. Forsøger at lave en slack platform til at øge kommunikationen imellem DSR. Har forsøgt at engagere de danske studerende til at besidde pladser i Campus-DSR, men der har ingen interesse været.
Dermed bliver alle pladser formodentlig fortsat besat udelukkende af internationale studerende. Sabin
har haft møde med biblioteket, som gerne vil have studerende til at sidde med i biblioteksudvalget. Vil
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også gerne have input til bibliotekets indretning og placering på det nye campus Horsens. Planlægger
også en lecture-club. Har på deres seneste møde snakket om det at høre til og vil se på, hvordan dette
kan højnes på det nye campus. Dette især set i betragtning af, at det nye campus vil blive mindre og formodentlig være uden gymnastiksal. Har omkring 50-60.000 kr. i deres budget tilbage for 2019. Overvejer at afholde et semester-party. Forsøger at etablere en event-komite, idet det for nu kun eksisterer på
papir. Har fået flere klager om undervisere, der ikke er forberedte godt nok ift. undervisningen fra forskellige uddannelser.
Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse
Sidste møde var i Ikast hvor pædagoguddannelsen holder til. Var lille og hyggeligt og med et PlayLab
som de så i anvendelse. På dagsordenen var VIAs nye vision og strategi, status på VIA digitalt aftryk i
forhold til hvad der var planlagt at finde sted i forhold til digitalisering og oprettelsen af en digital styregruppe. Vendte temaet ”at høre til” fra kursusweekenden og bestyrelsen tog vel imod denne. Derudover
var der evaluering af bestyrelsesarbejdet, hvor Mike fremhævede at det kan være svært at være studerende i bestyrelsen. Der var ros til bestyrelsesmedlemmerne for deres bidrag til arbejdet.
Nyt fra formandskabet:
Samarbejdsforummøde i næste uge hvorpå der på dagsordenen bl.a. er festforeninger og ansvar og temaet ”At høre til”. Generalforsamling på onsdag på Campus Herning om opstart af et campus-DSR.
Flere studerende er interesserede heri. Skat ønsker også at starte et uddannelses-DSR. Mike fortalt om
Studenterrådet i VIAs arbejde på et møde i Campus-DSR på Campus N og udtrykt ønske om at få en
eller to repræsentanter derfra. Rådets deltagelse i et direktions og uddannelsesdekansmøde er udskudt
til 2020, hvor en ny prorektor er ansat. Der foregår en proces omkring kantinepriser, som formodentlig
bliver et tema på et kommende møde. SLS har kontaktet formandskaber med ændringer til VIA politik
for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse. Formandskabet forsøger at lave en aftale, der
gælder for alle studiefaglige organisationer i stedet for kun SLS. Måske skal det i den forbindelse undersøges, hvordan de andre UC’ere samarbejdet med de studiefaglige organisationer- evt. i regi af SFUC.

Punkt

9.

Status på økonomien i Studenterrådet i VIA (O)

v. Amaya

10 min.

Bilag
9.1 Økonomisk status pr. 28.10.2019
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
Formandskabet foreslår, at de resterende penge fra kursusweekenderne anvendes til generalforsamlingen til eksempelvis underholdning. Stor tilslutning hertil.

Punkt

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

v. Mike og Rasmus

30 min.
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Sagsfremstilling
Hvordan kommunikerer vi med hinanden i Studenterrådet i VIA og hvordan anvender vi kommunikationsplatforme bedst muligt?
Indstilling
Det indstilles, at rådets medlemmer beslutter, hvilke platforme der skal anvendes og hvordan de ønsker at
anvende disse fremadrettet.
Referat
-

Mødeindkaldelse er den gyldige ift. svar
Dagsorden udsendes pr. e-mail
Dagsorden i mødeindkaldelsen
Facebook: Godt til ting der skal drøftes med campus-DSR, til ting der alligevel informeres ud via
Facebook
Større respons ved udsendelse pr. e-mail
Godt med e-mail ved vigtige ting
Godt med Facebook til ting, der skal deles og hvor man gerne vil se folks kommentarer

Beslutning:
Alle arbejder på at like ting på Facebook, så man ved, det er læst og forstået. Formelle ting fortsætter på
e-mail. E-mail anvendes også til udsendelse af dagsorden + bilag.

Punkt

11. Eventuelt

v. Mike og Rasmus

10 min.

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.
Referat
Julefrokost - der skal snart vælges en dato for afholdelse. Eksempelvis én for rådet og én for hvis det
bliver for alle studenterpolitisk aktive i VIA. Mike og Rasmus laver en afstemning med mulige datoer, og
efter d.1/12 ved vi, hvor mange UFM-midler, vi har tilbage at anvende herpå, og dermed hvor bredt vi
kan invitere ud.
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