4. møde i Studenterrådet i VIA
Sted:
Campus Randers
Jens Otto Krags Plads
Lok. 1.56

Mødedato:
3. juni 2019
Kl. 16.00-19.00

Deltagere
Hedvig Lund Dybdal
Krista Riina-Maaria Singh
Mike Bødker Musial
Sofie Falck Villadsen
Rasmus Møland Bille
Sebastian Nikolaj Kongskov Larsen
Christian Bremer Hansen
David Bødker Ipsen
Sidsel Prese Bentsen

252158 PSYK
259579 SIR
259673 SIR
252772 LIA
258624 SIR
266770 SIA
259090 SOCIA
265909 LIN
252921 LIA

Afbud
Rasmus Balle Østergaard
Tobias Kjærgård Pedersen

266227 POAR
252033 MSPD

Gæster
Bjarne Grøn
Annemette Glyngø

Digitaliseringsdirektør
Leder af Studieliv

O = Orientering
D = Debat
B = Beslutning
S = Skriftlig Orientering
Dagsorden
1. Dialog mellem Bjarne Grøn og Studenterrådet i VIA (D)
2. Pause 
3. Valg af ordstyrer og referent (B)
4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
5. Nyt fra (O)
6. Præsentation af Studieliv (B)
7. Pause 
8. Regler for afbud til møder (B)
9. Dansk Ungdoms Fællesråd – Ansøgning (O)
10. Evaluering af kursusweekenden (O)
11. Eventuelt

REFERAT/
DAGSORDEN
Mødeleder:
Rasmus Bille og Mike Musial
Formandskabet i Studenterrådet
i VIA
Referent:
Amaya Bøgeskov Echeverría
Studenterkoordinator

E: studenterraadet@via.dk
T: +4587551030
Dato: 3. juni 2019
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Punkt

1. Dialog mellem Bjarne Grøn og Studenterrådet i VIA (D)

v. Mike

60 min

Bilag

Sagsfremstilling
Vi får besøg af digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, som vil indgå i dialog med Studenterrådet i VIA omkring
hans ansvarsområde.
Spørgsmål til drøftelse:
-

Hvad er dine ansvarsområder i VIA?
Hvad har du som digitaliseringsdirektør fokus på?
Hvilke forestillinger gør du dig i forhold til samarbejdet med Studenterrådet i VIA?
Hvordan kan vi proaktivt anvende hinanden fremadrettet - forventningsafstemning?

Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådet indgår i dialog med Bjarne Grøn.
Referat
- Bjarnes har arbejdet med digitalisering hele sit liv, bl.a. hos KMD, derefter kommunaldirektør og nu
digitaliseringsdirektør hos VIA pr. 1. april 2019.
- Hans primære opgave er at have et strategisk perspektiv på digitalisering.
- Lige nu arbejdes der på at skabe en governance-struktur ift. digitalisering, som formodentlig bliver
todelt; et forandringsprogram, der kommer til at arbejde med digitalisering – digitalisering for de
studerende. Og et andet spor ift. driften og ledelsesdigitalisering.
- Der arbejdes på at fremme partnerskabstænkningen.
Studenterrådet efterspørger info om Itslearning. Fortæller at der ikke er blevet gjort brug af det panel, der
har meldt sig til at give feedback på systemet. Der er blevet afholdt 3 møder på ét år. Bjarne forklarer, at
det vægtes at få feedback fra implementeringsprocessen og løbende arbejde med at få den bedst mulig
understøttelse af implementeringsprocessen.
Ved spørgsmålet om, om der arbejdes på at udskifte Itslearning med en anden platform, svarer Bjarne, at
det gør der Ikke, idet nogle af de problemstillinger der er omkring Itslearning formentlig stammer fra, at der
ikke er den fulde udnyttelse af platformen.
Rådet pointerer, at de bliver hørt omkring de bløde emner, men ikke IT. Får beskeden at det er højere
oppe i systemet og ikke kan ændres ved. Der er ikke lydhørhed over for de studerendes forslag, og der
spørges til, hvordan kommunikationen kan bedres. Bjarne vil undersøge, hvilke aftaler der er omkring platformen; kan der kommes med ændringsønsker? Er de fleksible ift. at korrigere det, så det passer til de
studerende i VIAs virkelighed?
Rådet fremhæver problematikken i, at der i VIA er for mange platforme, og dermed for mange steder, der
kommunikeres ud. Ønsker mere ensretning ift. hvor hvad bliver kommunikeret ud. Bjarne svarer, at det
kræver, at man på uddannelsesdekansiden får drøftet, hvad der egentlig skal være på de enkelte platforme.
Hos de sygeplejestuderende opleves der krav om at aflevere digitale produkter såsom video, men der bliver ikke stillet videoredigeringsredskaber til rådighed og uddannelse i brugen heraf. Altså sættes der krav
til de studerende, på områder som man ikke altid kan forvente, at de har forudsætningerne til opfylde.
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I forhold til MakerSpace opleves det, at der mangler implementering og at de mest bliver anvendt til leg.
Rådet efterspørger Bjarnes planer med området. Bjarne siger, at VR skal læres ved at simulere forskellige
cases. Værktøjet skal faciliteres og det kunne godt ske i højere grad og på flere forskellige områder.
Rådets input ift. hvordan der sikres inddragelse af de studerende ift. digitalisering og platforme i VIA:
-

-

Studenterrådet i VIA er meget interesseret i at medvirk til at bidrage til anvendelse af bedre platforme og digitalisering
OBS på, at inddragelsen bliver repræsentativ for de studerende i VIA, og ikke kun de, der er studiepolitisk aktive
Måske kunne vi nå ud og få studerende der er repræsentative ved at få de studerende til at
prikke/plukke studerende, så det ikke kun bliver de ressourcestærke. Praktiseres hos Campus
Randers og fungerer.
På sygeplejeuddannelsen i Aarhus har de holdansvarlige det første år. Det kunne lægges ud til
dem at prikke til studerende, der kan inddrages

Spørgsmål fra rådet: Bliver undervisningen mere digitaliseret fremadrettet?
Bjarne svarer, at han ikke ved det med sikkerhed, men at det specielle ved professionsuddannelserne er,
at de er praksisrettet, så måske som øvebane ift. VR. Ser ikke at det hele bliver digitaliseret fremadrettet,
men at det er meget forskelligt fra campus til campus og uddannelse til uddannelse.

Punkt

2. Pause 
10 min

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

1 min

Sagsfremstilling
Der skal vælges ordstyrer og referent
Indstilling
Det indstilles, at Studenterkoordinator vælges som referent og at der vælges en ordstyrer blandt rådets medlemmer.
Referat
Rasmus Møland Bille vælges som ordstyrer og Studenterkoordinator som referent.

Punkt

4. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)

v. Mike og Rasmus

3 minutter

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
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Indstilling
Det indstilles at dagsordenen godkendes og studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtigt.
Referat
Dagsordenen godkendes og mødet erklæres beslutningsdygtigt.

Punkt

5. Nyt fra (O)

v. Mike og Rasmus

30 min

Sagsfremstilling
1. Nyt fra Campus
2. Nyt fra formandsskabet
 Studenterforum UC
 Kursusweekend
3. Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse
Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.
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Referat
Randers.
Havde besøg af David Bødker på sidste møde og en lærerstuderende, som fortalte om deres oplevelse
med at starte på campus, som ikke havde været så positiv. Der arbejdes på at skabe en bedre start ved
næste hold lærerstuderende. Er ved at arbejde på at få deres egen bankkonto og budget. Arrangeret paneldebat i morgen, og på ideplan ved at starte en revy. Arrangement på første semester; at man prøver at
være studerende for en dag på de andre uddannelser.
Aarhus C:
Afholdt eksamensangstkursus – 40-45 studerende og rigtig vellykket. Sommerfest i weekend for alle studiepolitiskaktive – var også vellykket. Har haft fokus på nogle uddannelser, hvor underviserne siger op.
Forårscafe med god deltagelse – også af undervisere. Sofie Falck stopper som formand fordi hun træder
ind som formand i SFUC og Rasmus Balle stopper også af personlige årsager. Sidsel Prese Bentsen er
interesseret i at indtræde i Studenterrådet i stedet for Sofie, så den første kandidat er fundet. Har modtaget podcastudstyr.
Aarhus N:
8 mødte op til generalforsamling i campusrådet. Rådet er plaget af stress og sygdom og pt. ret handicappet. Fik lavet nye vedtægter og har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 12. juni. Har en mulig kandidat, der gerne vil være formand. Sebastian Kongsted træder ud af campusrådet og Studenterrådet idet
han skal være næstformand i SLS det kommende år. I morgen afholdes event i kantinen, hvor der deles
kage ud til dem, der liker campusrådets facebookside. Målet er at lave reklame for rådet og den kommende generalforsamling.
Holstebro:
Sommerfest for sygeplejestuderende – okay fremmøde. Valgdebat, var godt arrangeret med små borde
med temaer. Mange studerende tilstede og god dialog. Efterspørgsel på studenterpolitisk aktiviteter – for
nuværende er fokus mest på det sociale. Formanden virkede interesseret efter deltagelse i SFUC, og der
arbejdes nu på hvordan der kommer mere fokus på det politiske perspektiv i arbejdet. Lærerne har testet
et koncept, hvor David lavede pizza til 40 personer, som ide til et koncept, der kan udvides til campus.
Nissum har holdt aktivitetsdag og grisefest sammen med HF’erne og de net-studerende.
Bestyrelsen:
Mike præsenterede et videoreferat. Sofie Falck er trådt ud af bestyrelsen, da hun det kommende år skal
være formand for SFUC. Der skal derfor findes en ny repræsentant til mødet i Studenterrådet d.29. august.
Formandskabet:
Arbejder med at få repræsentanter fra Horsens. Vil købe to arbejdstelefoner, for at sikre direkte kontakt til
de studerende og så folk generelt kan få fat i dem. Konceptet bliver at de på skift har træffetider på ugentlig basis.
Nyt merchandise: klistermærker, muleposer er bestilt, Årsmøde SFUC d.19. maj, sommerlejr med SFUC i
august –del gerne og gå gerne med i arbejdsgruppen ift. at arrangere weekenden.

Punkt

6. Præsentation af Studieliv (B)

Annemette Glyngø

40 min

Bilag
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Sagsfremstilling
I forbindelse med reorganiseringen i VIA er der oprettet en ny enhed med navnet Studieliv. Annemette
Glyngø vil, som leder af enheden, fortælle mere om afdelingens opbygning, ansvarsområder og fokuspunkter.
Derudover vil der være en fælles drøftelse af hvordan Studenterrådet i VIA og Studieliv fremadrettet kan
samarbejde og gøre brug af hinandens kompetencer, herunder hvordan der sikres en stærk kobling og inddragelse generelt af studerende i Studieliv.
Indstilling
At rådets medlemmer indgår i dialog med Annemette og at der lægges en plan for, hvordan samarbejdet
fremadrettet skal foregå mellem Studenterrådet i VIA og Studieliv.
Referat
Annemette har været ansat i VIA siden 2006.
Hendes nye opgave som leder af studieliv er at binde organisationen sammen, skabe mere samarbejde
på tværs af campus’er, skabe brobygning ift. kvalitetsforbedring, måske endda på nationalt plan.
Annemette præsenterede en ikke færdig beskrivelse af enheden Studieliv for rådet og lagde vægt på at
der skal være en stor inddragelse af studerende i Studielivs arbejde, og at de pt. arbejder på hvordan modellen for inddragelse skal se ud. For nu inddrages rådet ved at Studenterkoordinator deltager i Studielivs
teammøder, og kan virke som bindeled imellem Studieliv og Studenterrådet i VIA.
Input til koncept ift. studenterinddragelse og SPOC:
- Bud på brevkasse (ikke facebook, A-Z for nye studerende er en god ide)
- Bedre opsætning på VIAs hjemmeside
- Hver 4. møde deltager en studerende?
- Deltagelse af en studerende fra det campus, mødet afholdes på.
Studenterrådet var meget positive over for samarbejdet med Studieliv og pointerede, at de gerne vil have,
at Studieliv kommer igen og deltager på et kommende møde.

Punkt

7. Pause 
20 min

Punkt
v. Rasmus

8. Regler for afbud til møder (B)
20 min

Bilag
8.1 Udkast til regler for afbud til møder i Studenterrådet i VIA
8.2 Rules for not attending meetings at The Student Counsel at VIA
Sagsfremstilling
I vores vedtægter står der, at vi på første møde efter generalforsamlingen skal behandle vores forretningsorden. I forretningsordenen kap. 1, punkt 5, står der, at vi har et sæt regler for afbud til møder (se bilag).
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På sidste møde d. 24. april 2019 blev det efter afstemning besluttet, at fjerne reglerne for afbud til møder. I
stedet har Tobias Kjærgård Pedersen udarbejdet følgende forslag for afbud til møder, som kan indsættes i
Forretningsordenen.

5. Generalforsamlingsvalgte medlemmer samt campusrepræsentanter har i udgangspunkt mødepligt.
5a Det forventes at generalforsamlingsvalgte medlemmer samt campusrepræsentanter ajourfører sig med
den vedtagne mødekalender og planlægger evt. arbejde udenfor for mødekalenderen.
5b I tilfælde af at generalforsamlingsvalgte medlemmer samt campusrepræsentanter bliver forhindret i at
deltage i et møde, forventes det at der sendes afbud mindst 2 dage før mødet. Afbud sendes til studenterraadet@via.dk og suppleanten indkaldes, hvis en sådan findes.
5c I tilfælde af at generalforsamlingsvalgte medlemmer samt campusrepræsentanter bliver kaldt på arbejde
med kort varsel eller i tilfælde af sygdom kan der dispenseres for pkt. 5b.
Indstilling
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen vurderer om forslaget er fyldestgørende i forhold til konsekvenser
ved manglende fremmøde.
Referat
Ved afstemning blev det besluttet, at regler for afbud til møder i Studenterrådet i VIA slettes fra forretningsordenen.

Punkt

9. Dansk Ungdoms Fællesråd – Ansøgning (O)

v. Hedvig

1 min

Sagsfremstilling
Dansk Ungdoms Fællesråd har nogle midler, man kan ansøge om. Både mono-faglige og Campus-DSR kan
ansøge om disse midler. Man kan søge op til 100.000 kr. i en ansøgning. Det mindste tilskud der pt. er givet
ud er 40 kr. til et spil UNO . På mødet vil det blive gennemgået hvordan man søger om disse midler.
Indstilling
At punktet frafalder, på grund af manglende data til en gennemgang af ansøgningsprocedure.
Referat
Der mangler data på gennemgang af procedure. Hedvig Dybdal arbejder hårdt på at kunne gennemgå ansøgningen på et kommende møde.

Punkt

10. Evaluering af kursusweekenden (O)

v. Mike og Rasmus

10 min

Sagsfremstilling
Efter en spændende kursusweekend i Saksild, har der nu været mulighed for at reflektere over perspektiver
man har taget med sig, der ikke allerede er blevet nævnt. Refleksioner der kan bidrage til at gøre næste kursusweekend i oktober endnu bedre, kan deles.
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Indstilling
Det indstilles, at deltagere fra kursusweekenden, kan komme med relevante refleksioner, der ikke allerede er
blevet italesat under evalueringen på kursusweekenden.
Referat
Der var ingen yderligere refleksioner, idet der ved afslutningen af kursusweekenden blev evalueret godt
rundt omkring indhold og praktiske forhold. Hedvig Dybdal og Sofie Falck fortalte, at de allerede har anvendt nogle af fifsne fra Meptek ift. eksamenshåndtering og teknikker fra ’Har du en leder i maven’.

Punkt

11. Eventuelt

v. Mike og Rasmus

10 min

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort
Referat
Sebastian Kongskov: Har modtaget en mail fra Sygeplejestuderendes landskreds. De vil gerne deltage på
et kommende møde og præsentere forslag til ændringer i VIAs politik for studenterpolitisk arbejde.
Sofie Falck: Har været på årsmøde med danske professionshøjskoler, hvor hun fik blik for, at vores fokus i
høj grad bliver på de offentligt rettede uddannelser og at vi skal huske, at vi repræsenterer alle studerende
i VIA – også de mindre uddannelser.
Formandskabet: Status på at finde repræsentanter i Horsens, Viborg, Herning og Silkeborg: Horsens er i
gang – møde planlagt d.12. juni, hvor der forhåbentlig findes repræsentanter. Der arbejdes sideløbende
med Viborg, Herning og Silkeborg, men der er endnu ikke planlagt møder. Formandskabet har planer om
at komme ud og besøge satellitterne, men har pt. fokus på at finde repræsentanter på hovedcampusserne.
Sebastian Kongskov: Skal med til Folkemødet med SLS. Vil gerne repræsentere VIA også, hvis det har
interesse.
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