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Generalforsamling i De Studerendes Råd på DPU (DSR) 
 

Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 16.00-18.00 

Sted: Lokale 2113-342 i Aarhus og lokale A212 i Emdrup 
 

Til stede: Maria (BA Uddannelsesvidenskab), Ditte (BA Uddannelsesvidenskab), Malene (BA 

Uddannelsesvidenskab) gik kl. 17.05, Lena (KA Generel Pædagogik), Anna (BA 

Uddannelsesvidenskab), Sidsel (BA Uddannelsesvidenskab), Allan (KA 

Uddannelsesvidenskab) og Christina (BA Uddannelsesvidenskab) 

 

Valg af dirigent: Maria 

Valg af referent: Ditte 

Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen: Godkendt 

Valg af stemmetællere: Ikke relevant 

 

Årsberetning 

- Vi har  

o bidraget til at stable et DSR på benene, som ellers ikke har fungeret i en 

årrække 

o besøgt hinanden og fået et godt samarbejde på tværs af campusser 

o et godt samarbejde med Artsrådet 

o afholdt mange sociale arrangementer, men også faglige arrangementer 

o forsøgt at få styr på vores økonomi. Det har taget lang tid, men vi er ved at 

være i mål 

o lavet et årshjul 

o spillet en aktiv rolle i forbindelse med universitetsvalget, hvor vi har opstillet 

kandidater til de forskellige råd og nævn 

 

Økonomisk beretning 

- Vi har først fået adgang til Arbejdernes Landsbank for en måned siden 

- Der er større beløb på vej fra Artsrådet, som gives på baggrund af transportudgifter. 

Dette er unikt for netop vores fagråd grundet tocampussystemet 

- Vi har givet penge til: 

o Valgaften – vi gav tilskud til forplejning til den amerikanske valgaften i 

Aarhus 

o Juleklip i Emdrup, hvor de studerende kunne udklippe hjerter, skrive ønsker 

for uddannelse og fremtiden derpå og hænge dem på det store juletræ 

o Uddannelsesimperiets Soundcloudkonto, dvs. en podcast med pædagogiske 

og uddannelsesrelevante podcasts. Fx optages DPU-debat til det. 

o Brætspil til baren i Emdrup 

o Chips med DIB – en aften i Aarhus med fokus på uddannelse som et emne i 

forbindelse med udviklingsarbejde 
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o Workshop for solidaritet/Skole Forfra. En workshop, som afholdes både i 

Aarhus og Emdrup, hvor der arbejdes med de studerendes forslag til, 

hvordan man kunne gentænke konceptet ”skole” 

o Stå vagt om pædagogikken – en happening i Emdrup, hvor man ville være 

kritisk over for bl.a. det tidspres, som aktører i uddannelsessektoren 

underlægges 

o Brætspil som gevinst til en barquiz i Aarhus 

o Refundering af udlæg til Uddannelsesimperiets Soundcloudkonto 

o Service i køkkenet i Emdrup 

- Vi har på nuværende tidpunkt omkring 70.000 kr., og der er en større bevilling på 

vej fra Artsrådet 

 

Indkomne forslag og ændringsforslag  

ÆF1: Vedtaget 

- ÆF1 til ÆF1 (§1 stk. 2. Efter ”…varetage de studerendes interesser” tilføjes: ”, samt 

aktivt at gøre et forsøg på at få studerende til at deltage mere på universitet”): Vedtaget 

- Diskussion af ÆF1 til ÆF1: 

o Vi har i DSR forsøgt at aktivere de studerende i forvejen, men det er godt at 

skrive det ind i vedtægterne 

o Indgangstærsklen til DSR er høj – hvordan gør vi den lavere? 

▪ Åbne møder 

▪ Diskussion af midtvejsevaluering 

▪ Hyggelige arrangementer 

o Arranger mere i DSR, for det er svært for mange studerende selv at få den gode 

ide, som de kan engagere sig i 

o Engager de studerende i DSR umiddelbart efter studiestart 

o DSR druknede lidt i studiestarten, så vi skal sætte ind lidt senere 

o Kom ud på kandidatuddannelserne også, for det er mest bachelorerne, der er 

aktive på nuværende tidspunkt 

o Da det nuværende forretningsudvalg (FU) tiltrådte var rammerne meget vidde, 

og DSR skulle definere sig selv. Det er kommet meget til at handle om råd og 

nævn, da FU har været tilknyttet disse nævn. Giv gerne mere plads til mere 

aktivismedelen 

o Sæt ind på tredje semester BA, hvor de studerende er faldet til 

o På KA var DSR med i o-løb i Emdrup. Det virkede ikke, så hvad gør vi så for at 

fange de KA-studerende? 

o DSR har nærmest fire ben: Politisk aktivisme, intern studenterpolitik, socialt og 

fagligt. Kan vi dække alle disse områder? Vi bliver nødt til at prioritere 

o Der ønskes et tættere samarbejde med baren i Emdrup 

o Hav evt. noget trykt materiale om DSR, så alle informationerne ikke drukner, og 

så de studerende kan finde dem igen efterfølgende 
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o DSR har et ansvar for at vise, at det at være universitetsstuderende er mere end 

at læse tekster og gå til undervisning. Vi er også ambassadører, der skal komme 

til arrangementerne 

o Det vil være ærgerligt at prioritere i vores opgaver på forhånd, da det potentielt 

vil blokere for gode ideer 

o DSR har en god position, hvor vi kan forme det at være studerende, hvilket 

VIP’erne ikke kan 

o Økonomi og det at være aktiv er de afgørende parametre 

o Skab den gode universitetskultur frem for kun at tale om den. Giv folk 

redskaberne til det 

- ÆF2: Vedtaget 

- ÆF3: Vedtaget 

o Kommentar til ÆF3: Læg gerne et punkt ind i generalforsamlingen, hvor man 

diskuterer, hvad man skal lave det følgende rådsår. Dermed skabes mere formål 

med at dukke op som studerende uden nært tilhørsforhold til DSR 

- ÆF4: Vedtaget 

- ÆF5: Vedtaget 

- ÆF1 til ÆF5 (§5 stk. 4. ”DSR har to interne revisorer, som har til opgave at gennemgå 

regnskabet forud for en ordinær generalforsamling” ændres til ” DSR har to interne 

revisorer, som står uden for FU, som har til opgave at gennemgå regnskabet forud for 

en ordinær generalforsamling”: Vedtaget 

- Diskussion af ÆF5: 

o Der stilles spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at der står interne 

revisorer, som kan sidde i FU 

o Christina indstiller ÆF1 til ÆF5 

- ÆF6: Vedtaget 

- De nye vedtægter samlet set: Vedtaget 

 

Valg til forretningsudvalget 

- Malene: Formand 

- Jens: Næstformand 

- Sidsel: Kasserer (tager på udlandssemester i Lund og har derfor begrænset funktion i 

E17) 

- Jes: Menigt medlem 

- Maria: Menigt medlem 

- Ditte: Menigt medlem (tager på udlandssemester i Oslo og har derfor begrænset 

funktion i E17) 

 

Politikpapir  

- Vi kan skrive et konkret politikpapir, hvor vi skriver, hvad vi mener om forskellige 

punkter, så vi har mandat, når vi udtaler os 

- Det er svært at samle folk til det 
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- Vi er under andre råd, som har politikpapirer – her tænkes på Artsrådet, 

Studenterrådet og Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 

- Det vil ikke være repræsentativt at skrive politik, når vi er så få 

- Det kan ikke nytte noget, at vi lader os ikke bremse af, at vi ikke er så mange, for så 

kan vi ikke gøre noget 

- Lav politikpapiret kort og overskueligt og omhandlende mange emner 

- Vi er repræsenteret af andre niveauer, men det forhindrer os ikke i selv at have en 

holdning, som godt kan afvige fra fx DSF’s politik 

- Der skal være en distinktion mellem ”hvad står vi for” og ”hvad skal vi opnå”, dvs. 

en forskel mellem arbejdsplan og politikpapir 

- Et politikpapir i DSR kan handle om mere nære emner som feedback, vejledning 

etc. 

- Vi kan evt. lave en blanding af et politikpapir og en arbejdsplan. De kan udarbejdes 

på åbne skrivemøder. Vi kan evt. lade os inspirere af politikpapirer på de andre 

niveauer 

- Politikpapirer ville være godt ift. aktivisme 

- Der opfordres til, at det nye FU tager politikpapiret op i det nye rådsår 

- Vi er ikke nok til at tage beslutninger på vegne af alle studerende på DPU. Der 

henvises i stedet til den aktivistiske del 

- Ide: At holde et længere møde, hvor studerende i Emdrup og Aarhus mødes og laver 

noget større. Det kan måske trække flere folk til 

- Træk også vores medstuderende til med argumentet om, at det er godt for deres 

faglighed 

- Gør det til en mere åben klub 

- Forslag: At bryde ind i en forelæsning i efterårssemesteret på en ny årgang, stille sig 

kritisk og sige, at man kan gøre tingene på en anden måde 

- Forhør jer rundt omkring på instituttet 

- Vær der, når de studerende er der i forvejen i stedet for at skabe nye rum, som folk 

ikke har mulighed for eller tid til at deltage i 

- Trop op til en forelæsning en måned eller to inde i efterårssemesteret 

- Det nye FU arbejder videre med en handleplan som noget af det første 

- Gør ansatte opmærksomme på, at DSR findes og gerne vil oplyse. Det er vi de 

bedste til! 

- Der arbejdes i uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab på at få DSR 

integreret i studiestartsprøven 

 

Evt. 

 


