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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: 23. september 2020, kl. 14.30-15.30 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Møde i Studenterpolitisk Forum  
 
Deltagere: Brian Bech Nielsen (rektor, AU), Berit Eika (prorektor, AU), Asbjørn Ravn 
Rasmussen (Studenterrådet), Puk Willemoes (Studenterrådet), Alexander Küster (Frit Fo-
rum), Magnus Rønne Møller (Frit Forum), Karina Grubak (Konservative Studenter) og 
Emil Karlebjerg (Konservative Studenter) 
 
Sekretariatsbetjening: Maria Juhler Maibom (PA for prorektor) 
 
 
Dagsorden blev godkendt. 
Mødet i Studenterpolitisk Forum  
 
1. Aktuelt 

Rektor og prorektor orienterer om, hvad Universitetsledelsen aktuelt er optaget 
af, herunder Corona-situationen 
  
Rektor orienterede om corona-situationens konsekvenser for AU som organisa-
tion.  
 
- AU ser ikke ind i et økonomisk katastrofeår, og udsvinget i år ser ud kan 

håndteres uden konsekvenser for den fremadrettede drift. Forbruget af eks-
terne midler har også været påvirket af corona-situationen, og så får man 
ikke så store indtægter. På den anden side har vi heller ikke haft så store ud-
gifter på fx rejser. Det vil sige samme bundlinje som forventet før corona. 

 
- Derudover er forslag til finanslov – bortset fra markedsføringsudgifter – 

ikke skadeligt for vores aktiviteter i de kommende år. Vi regner med, at ba-
sismidler er på samme niveau som nu. Uddannelsesbesparelserne er aflyst 
ved sidste finanslov. Men inden 2022 skal vi have forholdt os til det tørre ta-
xameter. 

 
Frit Forum har på forhånd stillet følgende spørgsmål:  

- Hvordan forholder universitet sig til de nedskæringerne på uddannelse, 
der er i politiforliget?  

- Forestiller I jer at kunne finde nedskæringerne på markedsføring som 
det lægges op til? 

 
Rektor svarede ift. markedsføringsudgifterne, at det ikke er en idé, der er groet i 
vores have. Vi ved ikke pt., hvor det ender. Det vil formegentlig ikke ændre eller 
for alvor rokke ved vores økonomi, men vil ændre vores muligheder for at infor-
mere om vores uddannelser.  
 
Frit Forum kvitterede for orienteringen.  
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Prorektor orienterede om efterårets undervisning og eksamen, og at der kom-
mer data den 1. oktober på de endelige tal for foråret. Det ser ud til at beståel-
sesgrad er samme og færre der udebliver fra eksamen. Nogle andre har oplevet 
reduceret frafald, men det mangler vi stadig tal på. Vi betegner undervisningen 
i foråret som nødundervisning.  
 
Prorektor takkede de studerende for enorm fleksibilitet og forståelse i en tid med 
mange omlægninger af undervisning og eksamener. 
 
Prorektor inviterede alle til webinar 7. oktober om undersøgelse af omlægnin-
gen af undervisning og eksamen i foråret 2020. Undersøgelsen består af spørge-
skemaundersøgelser og hjælper AU med at trække erfaringer fra foråret ud til 
os.   
 
Prorektor orienterede om nyligt udsendte mail til alle studerende om at hjælpe 
med at mindske smitte på campus.  
 
Prorektor takkede for de positive erfaringer fra at afholde sociale arrangemen-
ter, og udtrykte ærgrelse over, at vi nu indtil videre har 14 dage, hvor vi ikke 
kan mødes på campus.  

 
Studenterrådet kvitterer for, at de studerende har været med i mange processer 
og var tilfredse med, at foråret betragtes som nødundervisning. Derudover tilfø-
jede de, at de var enige i, at det giver noget trøst at kunne mødes socialt på AU, 
så man laver mindre i fritiden. De ser frem til at få mulighed for at mødes i soci-
ale sammenhænge igen.  
 

2. Kommunikationsveje til og fra studerende (Studenterrådet, 20 minutter) 
Studenterrådet giver oplæg til drøftelse. 

 
Motivation for punktet:  
Studenterrådet ønsker at drøfte kommunikationsveje til og fra studerende med 
særligt fokus på kommunikationsveje "til" studerende. Drøftelsen opdeles i tre 
underemner: 

• Kommunikationsstruktur - Hvem informerer hvem? 
• Indhold af information 
• Hvornår kommer informationen? 

Studenterrådet præsenterede problemstillingen og gav eksempler på, at de ser 
AU som en kompleks organisation, hvor de får information fra mange steder. De 
fremhævede, at corona-situationen har stresstestet systemet, som vi kan lære af. 
Det er vigtigt, at den rette kommunikation fra de rigtige kommer til de rigtige 
om det rette.  
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Studenterrådet fremhævede følgende eksempler: 

- Eksempel på kvote 2 udmelding: Besluttes lang tid før, at det kommer ud til 
de studerende. Det vil gøre en kæmpe forskel for studerende, at det kommer 
tidligere. 

- Eksempel på mangel på relevant information: Ekskursioner planlægges i 
maj, men kan først kommunikeres til studerende i august, da man ikke kan 
kommunikere til studerende før hver semesterstart.  

- Konkrete eksempler på BSS: lukket en læsesal, hvor studerende opdager det 
ved, at de ikke kan komme ind. Det er kommunikeret i drift, men ikke til bru-
gere af læsesalen.  

- Eksempel: hvorfor fortæller vi ikke til de studerende at AU nu er på grøn 
energi? 

De studerende oplever, at der er mange IT kommunikationsveje – alle har to 
mails og der kommer informationer på blackboard og via facebookgrupper. Co-
rona-regler ligger på medarbejdersiden og ikke altid på studerendes au sider. I 
starten fik vi mere information fra Jodel, hvor vi delte information i stedet for 
AU som kanal.    

Studenterrådet savner en klar struktur for, hvor man får information fra og 
hvem, der skal have den.  

Prorektor kvitterede for oplægget og orienterede om projektet ”Studentertrivsel 
gennem tydelig, rettidig og relevant kommunikation på Aarhus Universitet - ud-
vikling af principper for kommunikation med studerende.” som er igangsat i regi 
af trivselsmidlerne fra UFM. Der skal være balance mellem push og pull – hvor-
dan kan man meget let hente informationer, og hvor meget skal man skubbe ud? 

Rektor vil tage input med videre og opfordrede til at studenterforeninger spiller 
ind og hjælper med løsninger på det.  

3. Universitetsvalg efterår 2020 
Indledende drøftelse af, hvordan valget kan afvikles forsvarligt i lyset af COVID-
19 situationen og overholde AUs retningslinjer for adfærd på campus samt for 
studenterarrangementer. 
 
Punktet indledes med et kort oplæg om nuværende regler og opmærksomheds-
punkter. 
 
Maria holdt et kort oplæg som indledte drøftelsen.  
 
De studerende ville gerne mødes uden AU repræsentanter forud for et fælles 
møde, men ville gerne samle op på, hvordan vi kan undgå smitte i universitets-
valget. Det fælles møde afholdes 9. oktober. 
 

4. Studenterpolitisk Forum 
Studenterrådet har et ønske om, at indkaldelser til Studenterpolitisk Forum kom-
mer tidligere.  
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Bilag: Kommissorium 
 
Er der enighed om, at vi fremover indkalder med mindst én måneds varsel, og at 
det tilføjes kommissoriet? 
 
Forslaget blev vedtaget og tilføjes kommissoriet.  

 
5. Evt.  
 

Rektor inviterede til valg-kick-off den 26. oktober 2020 kl. 16.30-17.30 
 
Studenterorganisationerne takkede og bekræftede, at de gerne vil deltage.  
 
Rektor afsluttede med at gentage en stor tak og anerkendelse af studerendes 
konstruktive tilgang i denne svære corona-tid. 
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