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 Deltagere  

 Navn/Name Campus/Campus 

1 Jannie Skovbo Randers 

2 Daga Makula Aarhus C 

3 Mike Supertramp Tidligere Randers 

4 Sabin Sirbu Horsens 

5 Emilie Grzona Randers 

6 Agnes Daugbjerg Østergaard Aarhus C 

7 Christian Bremer Hansen Aarhus C 

8 Krista Riina-Maaria Singh  Holstebro 

9 Sidsel Prese Bentsen  Aarhus C 

10 Jaqueline Laursen Randers 

11 Gitte Bonnie Jespersen Holstebro 

12 Rikke Schmidt Studentermedhjælper 

13 Amaya Bøgeskov Studenterkoordinator 

14 David Bødker Ipsen Holstebro 

 

Fredag d-19/6 

Uddannelses-DSRs rolle og funktion 

Ramme 

 Hvor ofte holder I møder? 

Pæd-Randers 1 møde under Corona, normalt 1 gang om måneden er målet. 

Psyk-Randers 1 gang om måneden i 1 time. 

Lærer-Aarhus C 1 gang om måneden 

Sygepl. Randers 1 gang om måneden i 1 ½ time 

VCM Aarhus C 1 gang om måneden 

Int. Stud. Council 
Aarhus C 

Nyt DSR, har kun afholdt et møde sin de startede. Planlægger månedlige 
møder 

Socia Aarhus C 1 gang om måneden, planlægger dem for et semester ad gangen 

Ergo Holstebro 1 gang om måneden – sidste onsdag 

Ingn. Horsens  

 

 Hvor mange deltager? 

Pæd-Randers Ikke så mange pga. en uddannelsesleder, der ønsker at styre møderne. 

Psyk-Randers Ca. 3 fra hvert semester, så ca. 19 personer. 

Lærer Århus C 10 – 18 personer, ser pænt ud men med 500 studerende pr. semester er det 
ikke prangende 
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 Har I en fastlagt økonomisk ramme? 

 

 Står jeres økonomi hos VIA eller på en bankkonto? 

 

 Hvis den står hos VIA, har I så frihed til at anvende dem? 

 

Sygepl. Randers 5-10 personer – max. 14 (der kan sidde 2 fra hvert semester) 

VCM Aarhus C 14 

Int. Council Aarhus C 10 

Socia Aarhus 25 ca. Alle studerende er medlem og alle må være aktive. 
Holdrepræsentanter opfordres til at deltage i DSR arbejdet. 

Ergo Holstebro 10-15 stykker. 

Pæd-Randers Ved ikke. Umiddelbart ved de ikke, om de har midler, de kan anvende. Vi har 
et eller andet til forplejning, men ellers ikke. Kan bestille mad i kantinen, men 
kender ikke omfanget af økonomien. 

Psyk-DSR Samme som pæd-Randers 

Lærer Aarhus C Har nogle midler, men ved ikke hvor mange. Måske 400 pr. semester eller år? 

Sygepl. Randers Får penge til introtur for nye studerende, sociale begivenheder (100 kr. pr. 
person pr. år) 300 kr. til en studierelevant bog pr. år. 

VCM 5000 kr. årligt 

Int. Council Aarhus C 10.000 kr. årligt 

Socia Aarhus 10.000 kr. årligt 

Ergo Holstebro Midler til introtur for 1. sem.  

Pæd-Randers Hos VIA 

Psyk-Randers Hos VIA 

Lærer DSR Hos VIA 

Sygepl. Randers Hos VIA 

VCM Hos VIA 

Int. Council, Aarhus C Egen konto i bank. 

Socia Aarhus C Hos VIA 

Ergo Holstebro På en bankkonto (men har været svært ift. navneskifte på kasser i banken) 

Pæd-Randers Nej 

Psyk-Randers Nej 

Lærer Aarhus C Vi må benytte penge på forplejning, men vi ved ikek om vi må anvende dem 
på andet. 

Sygepl. Randers Nej, men vi får midler til relevante arrangementer 

VCM Ja 

Int. Council, Aarhus C Ja 

Socia Aarhus C Ja 

Ergo Holstebro Ja 
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 Har I et fast DSR lokale og deles det med andre? 

 

Samarbejde 

 Hvilke tillidsposter har I? 

 

 Hvilke råd/udvalg vælger I personer til? 

 

 Har I en fast kontaktperson fra VIA? 

Pæd-Randers Ja, men underviserne kan booke det og smide DSR ud. 

Psyk Randers Ja, men underviserne kan booke det og smide os ud. 

Lærer Aarhus C Ja, men deles med alle andre DSR og der kan max sidde 8 personer.  

Sygepl. Randers Ja, men underviserne kan booke det og smide os ud. 

VCM Ja, men deles med alle andre DSR og der kan max sidde 8 personer. 

Int. Council, Aarhus C Ja, men deles med alle andre DSR og der kan max sidde 8 personer. 

Socia Aarhus C Ja, men deles med alle andre DSR og der kan max sidde 8 personer. 

Ergo Holstebro Ja, et lokale kun til ergostuderende, som altid kan benyttes til DSR arbejde. 

Pæd-Randers Formand, næstformand 

Psyk Randers Formand, næstformand, kasser og sekretær 

Lærer Aarhus C Formand som også er kasser,  

Sygepl. Randers Formand, næstformand 

VCM Formand, næstformand, kasser (folk der kommer ofte er medlem af rådet) 

Int. Council, Aarhus C Formand, næstformand, kasser 

Socia Aarhus C Formand, næstformand, kasser, PR-maneger, 3 
forretningsudvalgsmedlemmer. 

Ergo Holstebro Formand, næstformand, kasser 

Pæd-Randers KÆK, biblioteksudvalg, aktivitetsudvalg, uddannelsesudvalg, 

Psyk Randers KÆK, biblioteksudvalg, uddannelsesudvalg og aktivitetsudvalg, DAP 

Lærer Aarhus C Campus-DSR, fællesrådet, studierådet, uddannelsesudvalget, (intern og PR – 
er poster i rådet) 

Sygepl. Randers KÆK, biblioteksudvalg, aktivitetsudvalg, uddannelsesudvalg 

VCM Medlem til campus-DSR 

Int. Council, Aarhus C Bonusmedlem til Campus-DSR, person til KÆK 

Socia Aarhus C Lokal grunduddannelsesudvalg, fælles lokal grunduddannelsesudvalg, 
campus-DSR, uddannelsesudvalget 

Ergo Holstebro Fællesudvalg, kvalitetsudvalg, festudvalg, campus-DSR 

Pæd-Randers Ja, uddannelseslederen 

Psyk Randers Ja, uddannelseslederen 

Lærer Aarhus C Ja, pædagogisk leder 

Sygepl. Randers Ja, uddannelsesleder. 
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 Deltager jeres uddannelsesleder (eller anden person fra uddannelsen) i jeres møder? 

 

 Har I faste møder med repræsentanter fra jeres uddannelse? 

 

 Hvordan er jeres samarbejde med Campus-DSR? 

 

 Hvordan er jeres samarbejde med de faglige organisationer? 

VCM Uddannelsesleder 

Int. Council, Aarhus C Nej, men kommunikerer med campuslederen (Susanne) 

Socia Aarhus C Ja, studiekoordinator. 

Ergo Holstebro Ja, uddannelsesleder. 

Pæd-Randers Ja, vil også gerne sætte dagsordenen, inv 

Psyk Randers Nej, men alle 1. repræsentanter deltager i møde med uddannelsesledelsen 
efter hvert møde og giver status, samt ledelsen orienterer om udd. nære tiltag 

Lærer Aarhus C Nej, men deltager i interne møder med formandskabet 

Sygepl. Randers Nej, men de deltager ad hoc når de spørger eller inviteres 

VCM Nej, men vi kontakter ledelsen hvis vi har noget 

Int. Council, Aarhus C Nej 

Socia Aarhus C Ikke fast, hun kan blive inviteret eller invitere sig selv. 

Ergo Holstebro Nej ikke fast, men kommer af og til og fortæller nyt. Spørger først. 

Pæd-Randers Ikke officielle møder, men udd. lederen deltager på alle møder 

Psyk Randers Ja, se ovenfor. 

Lærer Aarhus C Ja, igennem studierådet 

Sygepl. Randers Nej, men de deltager ad hoc når de spørger eller inviteres 

VCM Nej 

Int. Council, Aarhus C Nej 

Socia Aarhus C 3 faste møder i semestret mellem udd. leder og tre repræsentanter fra DSR 

Ergo Holstebro Ja, igennem kvalitetsteamet som består af stud, udd. leder, underviser 

Pæd-Randers Har været svært, men er blevet meget bedre og fungerer godt nu. 

Psyk Randers Godt 

Lærer Aarhus C Godt 

Sygepl. Randers Godt 

VCM Aarhus C Godt 

Int. Council, Aarhus C Godt 

Socia Aarhus C Godt! Formanden derfra er fra socia 

Ergo Holstebro Godt 

Pæd-Randers Ikke så godt. PLS laver arrangementer i samarbejde med dsr. 

Psyk Randers Samarbejdet ligger stille lige nu, men er ellers problemfrit. 

Lærer Aarhus C LL, blandet samarbejde, før var det dårligt men nu er det mere neutralt. 
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Aktiviteter 
 Afholder I (faste) sociale og faglige arrangementer? 

 

 Afholder I (faste)interne arrangementer for medlemmer af rådet? 

 

 Afholder/deltager I i Kick off eller lignende? 

Sygepl. Randers SLS samarbejdet er ikke særlig godt. SLS forsøger at hverve medlemmer og 
derigennem få indflydelse, i stedet for fokus på trivsel. 

VCM Aarhus C Nej, der er ingen 

Int. Council, Aarhus C Nej 

Socia Aarhus C SDS – har ikke det bedste samarbejde med dem.  

Ergo Holstebro Har ikke så meget samarbejde, idet de ikke har en ungdomsafdeling. Har 
afholdt dialogmøde med dem i håb om bedre samarbejde. Kæmper lidt om de 
samme medlemmer. 

Pæd-Randers Ja, ”Dåben”,  

Psyk Randers Nej. 

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers Introtur for 1. sem (i samarbejde med tutorerne), diverse (bogreceptioner, 
faglige arrangementer) 

VCM Nej, men der tales om at have nogle traditioner. 

Int. Council, Aarhus C % 

Socia Aarhus C Har ikke rigtig nogen. Men har holdt fællesspisning sidst på året, hvor der blev 
informeret om DSR arbejdet og derefter brætspil. Afholder 
aktualitetsforedrag i samarbejde med SDS. 

Ergo Holstebro Har afholdt fællesspisning, men det er ebbet ud. Årlig Ergo-dag i samarbejde 
med ledelsen med deltagelse af oplægsholdere udefra.  

Horsens Fredagsbar 

Pæd-Randers Nej. 

Psyk Randers Studiemesse med Randers kommune, i kunsthuset hvor borgere kan opleve 
hvad Psykomotorik er. 

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers Påskefrokost og julefrokost. 

VCM Teambuilding. 

Int. Council, Aarhus C  

Socia Aarhus C Intet fast, men efter hvert møde er der et åbent tilbud om at drikke en øl på 
en bar. 

Ergo Holstebro Julefrokost, men manglende tilslutning. 

Horsens Har ikke afholdt møder under lock down. 

Pæd-Randers Nej. 
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 Deltager I ved studiestart for nye studerende? 

 

 Hvordan ”reklamerer” I for jeres råd? 

 

 

Opgaver 

 Hvilke emner behandler I i rådet? 

Psyk Randers Nej, men der afholdes en dag for alle studerende sammen med ledelsen, hvor 
hvert semester præsenterer sig. 

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers Nej 

VCM Nej. 

Int. Council, Aarhus C % 

Socia Aarhus C Deltager I kick off, men afholder det ikke. 

Ergo Holstebro Nej 

Horsens  

Pæd-Randers Fik nej til dette af udd. leder, men gjorde det alligevel. 

Psyk Randers Ja, formandskabet præsenterer DSR for nye stud. Og det gentages. Men det er 
mere et udd-arrangement end egentlig DSR. 

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers Ja, kommer med i Facebookgruppe og præsenterer dsr ved studiestart. Bliver 
tilbudt at komme med på et møde for at se mere. 

VCM Ja. Reklamerer for nye studerende, men tiden er mest givet til mentorerne. 

Int. Council, Aarhus C % 

Socia Aarhus C Ja, informerer 1. semester om DSR. Får 5-10 min hvor holdene er samlet. 
Afholder introdag derefter, hvor man kan høre mere. 

Ergo Holstebro Ja, holder introtur. Informerer om DSR til de nye studerende. 

Pæd-Randers Gør vi ikke. Holdene skal vælge to til dsr. 

Psyk Randers Der vælges 3 til DSR blandt nye stud. 

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers  

VCM Sender mødeinvitationer til alle. 

Int. Council, Aarhus C % 

Socia Aarhus C Se ovenfor. Holder konkurrence på Instagram, take-over af Instagram, 
anvender sociale medier. 

Ergo Holstebro … 

Pæd-Randers Dåben, corona-trivsel,  

Psyk Randers Trivsel, gennemsigtighed, løbende evaluering af trivsel, identitet ift. dsr og 
navn, vil hedde PMU-DSR.  

Lærer Aarhus C  
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 Hvilke emner har I fået ændret til det bedre? 

 

 Hvornår møder I særligt modstand? 

 

 Bliver I inddraget i drøftelse af studiemiljøet samt koordinering ved opfølgning og implementering af 

uddannelsesnære tiltag? 

Sygepl. Randers Studiesociale og studiefaglige emner 

VCM Emner og deres relevans, trivsel, undervisningsmetoder, undervisernes 
faglighed, udvidelse af uddannelsen, eksamensplan,  

Int. Council, Aarhus C  

Socia Aarhus C Emner fra campus-DSR, jura-referencer, emner fra de udvalg rådet har 
repræsentanter , prøvebestemmelser, mistrivsel, studiekompetencer, 
studieblad, valgfag, studiegrupper, hvervning af frivillige, tutorindsatsen,  

Ergo Holstebro Kursusudvalg, hvordan får vi deltagelse i sociale arrangementer, eksamen ift. 
at piske en stemning op, dannelse af bachelorgrupper allerede på 5. semester, 
litteratur ift. udgaver (er de nyeste udgaver nødvendige?),  

Horsens Manglende engelskkundskaber hos undervisere,  

Pæd-Randers Dåben,  

Psyk Randers Semesterbesøg hos semestret under én, sparring på tværs af semestre 

Lærer Aarhus C Litteraturlister i APA standart, alle nye stud på sorteo kurser, udbredt viden 
om rådet hos undervisere,  

Sygepl. Randers Tværfaglighed, sparring med undervisere (fået mere af), praktik-
problematikker 

VCM Innovation-week som er dårlig tilrettelagt, har drøftet med ledelsen at ændre 
denne til noget andet og nedre. Praktik-QandA med studerende, der har 
været i praktik (også forhold vedr. internationale stud.), undervisningskvalitet, 
ændret information om hvor man kan hente støtte,  

Int. Council, Aarhus C  

Socia Aarhus C  

Ergo Holstebro  

Pæd-Randers Ledelsen 

Psyk Randers Ledelsen 

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers Ved organisatoriske restriktioner 

VCM Koordinator vil kun godtage skriftlige klager, vil ikke medtage overordnede 
kritikpunkter og give info herom videre til de enkelte undervisere 

Int. Council, Aarhus C  

Socia Aarhus C Når vi ønsker et rum i itslearning til rådets arbejde, møder ellers ikke stor 
modstand. Har været meget ydmyge over for ledelsen, hvilket har været 
positivt ift. at blive hørt. 

Ergo Holstebro  
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Bonus 

 Hvad kunne gøre jeres uddannelses-DSR endnu bedre? 

 

 Hvad lykkedes I særlig godt med, som andre DSR kan lære af? 

 

 

 

Lørdag 20/6 

Opsamling ”Hvad gør VIA for trivsel?” 

Fra skriv på tavle: 
- Stress 

- Faciliteter 

Pæd-Randers Nej, Kun i dåben. 

Psyk Randers Ja, men mest af alt i form af information og ikke inddragelse.  

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers Ja. 

VCM  

Int. Council, Aarhus C  

Socia Aarhus C  

Ergo Holstebro  

Pæd-Randers  

Psyk Randers  

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers  

VCM  

Int. Council, Aarhus C  

Socia Aarhus C  

Ergo Holstebro  

Pæd-Randers  

Psyk Randers  

Lærer Aarhus C  

Sygepl. Randers  

VCM  

Int. Council, Aarhus C  

Socia Aarhus C  

Ergo Holstebro  

Sygpl. Holstebro 7. sem. Fremlægger bachelor for 6. sem. studerende. Har skabt ro på hos de 
6. sem ift. omfang og indhold i bachelor, og 7. sem øver sig i at fremlægge. 
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- Inddragelse i fx undervisning og indhold (ejerskab + fastholdelse) 

- Psykolog eller anden støtte og tilbud til alle studerende i hele VIA 

- Hotline under Covid-19 

- Introtur for 1. sem. 

- Inklusion af studerende 

- Informere bedre ud. 

- Inddragelse i de didaktiske overvejelser 

- Campusfaciliteter skal være for de studerende og ikke et showroom 

- Holdtime = frustrationer kommer ud og bliver italesat 

- Omgivelser + læringsmiljøer kan arbejdes mere med, så man har trygge rammer 

- Tydelighed i, hvad der forventes af én 

- Føle man hører til = tilhørselsforhold 

- At føle man bliver hørt -> en stemme i VIA 

Plenumdrøftelse: 

 Hvordan understøtter man sårbare studerendes trivsel på en bæredygtig måde, så de kan stå på egne 

ben efterfølgende? 

 Balance mellem at inkludere andre og have fokus på egen læring og udvikling 

 Fokus på facilitering af grupper – på pæd. Udd. i Randers og på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus får 

de undervisning i gruppefacilitering. 

 Håndtering af medstuderende der ikke deltager i gruppearbejde/studiegrupper – balance mellem 

gruppens ansvar og undervisernes/VIAs. 

 

Hvad er trivsel (opsamling fra planche) 

- Synlige fællesskaber 

- Videregive ansvar 

- At afgive magt (ledelse, undervisere, studerende) 

- Anerkende miljø/kultur 

- De gode historier 

- At føle sig hørt 

- Social inkludering 

- Opmærksomhed 

- Inklusion 

- Gennemsigtighed 

- Vende narrativer fra negativ til positiv 

- Tydelige værdier giver god kultur giver god trivsel 

- Rumme de svære følelser 

- Sammenhold 

 

Overordnede betragtninger på trivselssnakken 

- Hvordan skaber man et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i værdier og giver mulighed for at alle 

trives 
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- Åbenhed om hvad der virker kan påvirke helheden 

- Svært at holde fokus på trivsel 

- Ændre narrativerne 

- God facilitering  

- Sammenhold 

- Uopklaret 

- Fællesskaber 

- Inklusion og involvering 

 

Et (legende) studieliv 
OBS: Fra Krista: Vicent Tinto 

 

Hvad er uddannelse for dig? Hvad sker der, når det går godt? Hvad er leg? 

- Kreativitet -> kvalitet 

- Give sig hen 

- Følelser og sammenhold 

- Menneske 

- Udfordringer 

- Dannelse 

- Anerkendelse/accept/respekt 

- Gøre noget andet ift. at huske  

- Et lærende rum 

- At turde give slip 

- Åbenhed 

- At turde fejle/handle – modsat en fejlfri kultur 

 

Søndag 21/6 

 

Evaluering 

 
Location og faciliteter 

- Godt, fungerer fint 

- Hyggeligt 

- Mange sovepladser 

- Godt med den meget plads, der både giver rum til møderum og aktiviteter/gruppearbejde 

- Godt med opsplitning af senge 

- Smukke omgivelser 

- Fedt med større lokaliteter end et lille sommerhus og et sted med sjæl 

- Nemt at komme til med offentlig transport 

- Indkøb tæt på og forskellige butikker 

- IT udstyr, godt net, projekter 
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- % musikanlægget (næste gang skal vi medbringe egne højtalere/soundbox) 

- Book det gerne næste gang! 

- Super godt med industrikøkken 

Programmet 

- Lidt for tæt pakket 

- Men alt var relevant 

- Bedre specificering af, hvem der styrer programmet 

- Mere afslappet program 

- Isoleringen pga. Corona har måske spillet ind på folks lyst til at socialisere  

- Rart med meget socialt indhold 

- Karaoke var ikke så stort et hit 

- Tilpas program men bedre styring på punkterne, både ift. indhold og struktur samt tidsstyring 

- Overvej om det du siger er en gentagelse eller privat/snik-snak  

 

Forplejning 

- Godt, og nok 

- Godt med madlavning som blev en gruppeøvelse. Kan gentages til den interne kursusweekend 

 

Sociale aktiviteter 

- Godt med knæ til hoved legen, kan anvendes til andre ting, men måske vil det at reflektere over 

dette efterfølgende være en god ide /meningen/overførslen til andre ting 

- Vild med aktiviteterne, også ok at noget bare er for at have det sjovt og være sociale/icebreaker 

- Forventningsafstemning ift. hvad der er meningen med weekenden – fagligt/socialt 

- Kunne godt have været mere erfaringsudveksling 

- For få længere pauser (flere pauser og færre sociale aktiviteter) 

- Godt at få nedbrudt nogle sociale mure gennem sociale aktiviteter 

 

Gode ideer til næste kursusweekend 

- Debatsalon 

- Oplægsholdere udefra  

- Eksterne facilitator til at styre tid og have fokus på emnet 

- Kunne vi få nogle fra Studentervæksthuset til at facilitere? Eller selv tage kursus der i det? 

- Ros til Jannie og Emilie og godt at vi venligt fører hinanden tilbage på sporet. 

- Oversætter: Er væsentligst ved deltagelse af flere internationale studerende, men ved få og faste 

medlemmer af rådet, kan det overvejes om ressource skal bruges på noget andet. 

 

Trivselschat 
- Sidsel har set det som reklame, har ikke hørt nogen snakke om det men har heller ikke hørt om 

studerende der udtrykte mangel på støtte. 

- Kan folk være nervøse/usikre for, om der bliver nedskrevet ting om dem? Er man anonym?   

- At studievejledere/andre med tættere relationer til de studerende fortæller om muligheden kan 

højne synligheden. 
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