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Møde den: 3. oktober 2019 kl. 15.30-17.30 
Frandsensalen 
Møde i Studenterpolitisk Forum 
 
Deltagere: 
Universitetsledelsen: Brian Bech Nielsen, Berit Eika og Arnold Boon 
Studenterrådet: Line Dam, Mads Hareskov, Niklas Stoyan og XX (Navn på sidste delta-
ger fremsendes snarest) 
Frit Forum: Ella Loft, Jakob Schrøder, Karin Lunde og Martin Jensen 
Konservative Studenter: Christian Pedersen, Matias Tidemand, Mikael Brorson og Kim 
Risbjerg Madsen 
Sekretariatsbetjening: Kirsten Brusgård 
 
 

Dagsorden 

1. Aktuelt 
Rektor orienterer om, hvad Universitetsledelsen aktuelt er optaget af. 
 
Herunder følgende efter ønske fra Frit Forum: 
Forklaring af hvordan universitetet i 2028 kan holde samme huslejepris som i 
2018 og forventet konsekvenser af de to scenarier. Jævnfør referatet fra besty-
relsesmødet i februar "Bestyrelsen bad på sit seneste møde universitetsledelsen 
om, på BM1-2019 at præsentere en plan for, hvordan universitetet i 2028 kan 
holde huslejens andel af omsætningen på samme niveau som i 2018. Universi-
tetsledelsen har udarbejdet to scenarier til at imødegå den forventede stigning i 
huslejen og vurderet de faglige konsekvenser heraf." 
Derudover ønsker vi at vide, hvad der er planen med universitetshospitalet. 
 
Desuden opfølgning på mødet den 7. maj 2018 efter ønske fra Konservative Stu-
denter: 
På mødet den 7. maj 2018 orienterede rektor om status på parkeringspladserne, 
jf. pkt. 1, efter forespørgsel fra Konservative Studenter. 
I orienteringen fortalte rektor, at udviklingen i belægningsgraden vil blive fulgt 
tæt, ’og hvis det viser sig, at der er allokeret flere pladser til medarbejderparke-
ring, end der bliver brugt, så vil der blive flere pladser allokeret til frie pladser’. 
Ligeledes fortalte han, at man et år efter implementeringen vil lave analysen. 
Universitetets argument for inddragelsen af de ’frie pladser’ var, at udefrakom-
mende benyttede sig af parkeringspladser, hvortil vi foreslog at indføre parke-
ringslicensen til både studerende og medarbejdere for at imødekomme dette 
problem, og at de administrative omkostninger hertil dækkes ved, at stude-
rende og medarbejdere betaler et beløb i omegnen af 100 kroner for licensen.     

  



 
 

  
  

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
2. Ny karakterskala (Studenterrådet, 20 minutter) 

Den tidligere regering startede debatten om en ny karakterskala, en debat som 
den nuværende regering nu igen har åbnet op for og dermed atter gjort relevant. 
I Studenterrådet mener vi, at det er vigtigt at en ny karakterskala ikke blot afspej-
ler, hvad der giver bedst mening på papiret, men også, hvad der giver incitament 
til fordybelse og engagement blandt os studerende. Karakteresystemet er blevet 
syndebukken for mange af de udfordringer universitet og de studerende står 
overfor. Vi vil gerne med vores oplæg invitere til dialog om, hvordan et nyt karak-
tersystem kan understøtte uddannelse på positiv vis som en feedback og ikke blot 
et tomt tal. En karakterskala, som også kan konverteres til uddannelser uden for 
Danmarks grænser og dermed fordrer internationalt samarbejde. Sidst men ikke 
mindst, håber vi på baggrund af denne dialog at kunne udforme de studerendes 
bud på en ny karakterskala. 

 
3. Forskellige punkter (Konservative Studenter, 20 minutter) 

Konservative Studenter har sendt nedenstående, som de giver oplæg til drøftelse 
af: 
1.      Parkeringssituationen 

a.      Analysen heraf 
b.      Overvejelser om et OPP? 

2.      Omkostningsneutral forbedring af evakueringsproceduren på Fuglsangs 
Álle  

3.      Sanktioner ved eksamenssnyd 
4.      Ændring af valgregler 

 
4. Eventuelt 


