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Studenterrådets arbejdsplan 2018  
 
Politiske prioriteringer  
 

Værdien af uddannelse  

Det er for Studenterrådet afgørende, at fokus i uddannelsessektoren fjernes fra benhård resultat- og 

målstyring til at imødekomme universitetets funktion som lærings- og dannelsesrum. Studenterrådet 

ser det som et problem, når universiteterne betragtes som værende et samlebånd, hvor mennesker 

formes efter erhvervslivets behov. Studenterrådet skal være med i kampen for at sikre en bredere 

anerkendelse af den implicitte værdi af uddannelse. Uddannelse skal ses som et gode, både for 

samfundet, såvel som for det enkelte menneske. Studenterrådet skal arbejde for, at 

uddannelsesudbuddet på Roskilde Universitet udelukkende afgøres af faglige og didaktiske 

overvejelser, og ikke baseres på midlertidige konjunktursvingninger, beskæftigelsesstatistikker eller 

hvad der fra politisk hånd besluttes er vigtigt.  

 

Nationale økonomiske betingelser 

Det er en prioritering, at Studenterrådet aktivt modarbejder nedskæringer og effektiviseringskrav, 

ved kontinuerligt at italesætte dette i de organer på universitetet, hvori vi er repræsenterede og vil 

forsøge at påvirke den nationale debat i samarbejde med resten af Elev- og Studenterbevægelsen. 

To-procents besparelserne er skadelige, og det er en prioritet for Studenterrådet at søge at påvirke 

universitetsledelsen til aktivt at distancere sig fra disse igennem officielle kanaler.  

 

Akkreditering  

RUC står i 2018 overfor en institutionsakkreditering, hvor universitetets kvalitetssikringssystem 

som helhed skal vurderes. Det er afgørende, at Studenterrådet spiller en aktiv rolle i 

akkrediteringsprocessen, og er med til at organisere studerende således, at akkrediteringspanelet får 

relevante og retvisende informationer omkring forholdene på universitetet.  

 

Det er ikke nødvendigvis en prioritet, at RUC får en ubetinget positiv akkreditering i første omgang, 

da vi i Studenterrådet ikke mener, vi skal dække over eventuelle fejl og mangler, som studerende 

oplever. Vi skal bestræbe os på præcist og retvisende at kortlægge, hvor studerende oplever 
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problemer med kvalitetssikringen og bruge akkrediteringsprocessen aktivt til at forbedre vilkårene 

for vores medstuderende. Det må aldrig blive Studenterrådets opgave ukritisk at skulle blåstemple 

universitetsledelsens udlægninger af eksisterende systemer.  

 

Lokale politiske prioriteringer 

Som studenterråd skal vi bestræbe os på at leve op til det mandat, de studerende har givet os til 

Universitetsvalget. Det er derfor en vigtig politisk prioritet at arbejde målrettet med de områder, 

som vores kandidater til Akademisk Råd, Studienævn og Universitetsbestyrelsen gik til valg på i 

efteråret 2017. Områder som indebærer en bedre trivsel for de studerende, mere tid til fordybelse og 

fleksibilitet, reel studenterindflydelse, garantering af repræsentationsområder i Akademisk Råd, 

mere retssikkerhed for de studerende, større udbud af engelsksprogede fag, flere reelle Humtek fag, 

samt gentænkning af basis. Vi skal arbejde på at sikre, at vores politiske mærkesager fra valget ikke 

bliver personbundne, men at Studenterrådet arbejder på at gennemføre alle mærkesager, uanset hvor 

mange pladser vi får i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen.  

 

Det er desuden vigtigt, at Studenterrådets politiske paroler til valget i 2018 vælges med mandat fra 

den siddende bestyrelse, således at de er formet af organisationen. 

 

Det er vigtigt, at vi som organisation løbende evaluerer og følger op på det arbejde, vores indvalgte 

foretager sig i råd, nævn og bestyrelsen, således at dette foregår i tæt dialog med Studenterrådets 

bestyrelse. Det er vigtigt, at vores indvalgte har deres gang på campus, samt har en naturlig 

tilknytning til Studenterrådet og de fagområder, de repræsenterer.  

 

Faglige prioriteringer  
 

Fagligt netværk 

Der er stor opbakning fra de studerende til faglige kurser udbudt af Studenterrådet gennem Fagligt 

Netværk i samarbejde med Djøf og Magistrene. Disse skal fortsat udbydes, da det er vores 

vurdering, at behovet stadig er gældende og udbyttet er meget givende for de studerende. De faglige 

kurser skal kontinuerligt evalueres og revurderes med relevante samarbejdspartnere således, at de 

forbliver aktuelle og virkelighedsnære. I den forbindelse skal mulighederne for at udvide 
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samarbejdet til flere fagforeninger undersøges, for derved at kunne brede kursusudbuddet ud til at 

dække flere af de forskellige fagligheder på RUC. 

 

Opkvalificerende kurser 

Udover de faglige kurser udbudt gennem Fagligt Netværk skal det være en prioritet at udbyde 

forskellige former for opkvalificerende kurser for studerende på RUC. Disse kan både være rettet 

mod en specifik målgruppe, eksempelvis studerende indvalgt i råd og nævn, Studenterrådets egen 

bestyrelse eller fagrådene, men samtidig være bredt rettet mod alle RUC-studerende. Der skal 

derfor gøres en indsats, så tidligt på året som muligt, for at undersøge disse og andre målgruppers 

behov for opkvalificering, så kurserne kan blive afholdt indenfor en meningsfuld tidsramme. 

 

Fagligt relevante debatarrangementer  

Studenterrådet har førhen med stor succes afholdt fagligt relevante debatarrangementer hvor 

meningsdannere og eksperter inden for specifikke nutidige problemstillinger er blevet inviteret ud 

på RUC. Studenterrådet bør så vidt muligt fortsætte denne praksis, og bestræbe sig på at tilbyde 

relevante oplæg med aktuelle meningsdannere i løbet af året. Vi skal være opmærksomme på, at 

flere fagråd allerede afholder forskerfrokoster og skal have for øje, at vi i Studenterrådet kan 

understøtte fagrådenes arbejde. 

 

Organisatoriske prioriteringer 
 

Organisering og understøttelse af studenterrepræsentanter 

De mange studenterrepræsentanter på RUC i både Studienævn, Institutråd, Akademisk Råd og 

Universitetsbestyrelsen er helt afgørende for vores studenterpolitiske arbejde på universitet. De er 

søjlerne i det fundament, der udgør studenterdemokratiet og den brede repræsentation af studerende. 

Samarbejdet mellem alle disse repræsentanter er dog stadig ikke optimalt, men ikke desto mindre 

afgørende for sammenhængen i organisationen. Der er en enorm værdi i, at studenterrepræsentanter 

kender til hinanden på tværs af de forskellige organer og kan trække på hinandens viden, når der er 

behov for det. Virkeligheden ser dog anderledes ud, da der de seneste år har været en større 

udskiftning af studenterrepræsentanter, hvilket har udfordret samarbejdet. Det er derfor en prioritet, 

at Studenterrådet i 2018 gentænker ‘studenterrepræsentanternes netværk’ for at styrke samarbejdet 

på tværs af de forskellige organer. Studenterrådet skal understøtte opstilling af 
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studenterrepræsentanter til alle RUC’s studienævn for at sikre, at alle RUC-studerende har 

repræsentanter i deres studienævn. Studenterrådet skal opstille kandidater til Akademisk Råd og 

Universitetsbestyrelsen og det er en prioritet at alle interesserede RUC-studerende føler sig 

velkomne som potentielle kandidater for Studenterrådet. 

 

Fagrådene 

Aktive og velfungerende fagråd er en helt central del af den demokratiske struktur på RUC, og 

dermed vigtige interne samarbejdspartnere for Studenterrådet. De har en central rolle ift. at styrke 

og skabe sammenhæng i det lokale studiemiljø, mobilisere aktivitet på campus og ikke mindst 

repræsentere studerende lokalt i deres Studienævn. De seneste år er der sket en udvikling af 

fagrådene både ift. størrelse, generel legitimitet og anerkendelse på tværs af RUC. Samarbejdet 

mellem fagrådene og Studenterrådet er blevet tættere og mere selvfølgeligt, men skal fortsat 

styrkes. Det er derfor en prioritet for det kommende år at sikre, at der er stærke og velfungerende 

fagråd på alle fire hovedområder, da det giver Studenterrådet mulighed for at have en tættere 

forbindelse til de studerende, og de udfordringer, de måtte opleve lokalt. Samarbejdet går begge 

veje og Studenterrådet skal derfor fortsat arbejde på at inkludere fagrådene i de interne 

beslutningsprocesser. Dette arbejde handler om at styrke repræsentationskæden mellem fagudvalg, 

fagråd og Studenterrådet. Vi skal styrke opfattelsen af, at det er naturligt, at fagrådene stiller op til 

valg til Studienævn og at en del af Studenterrådets indvalgte har en relation til deres respektive 

fagråd. Derfor vil Studenterrådet fortsat understøtte fagrådene under valg. Der skal lægges et helt 

særligt fokus på at fremtidssikre fagrådene, således at de bliver selvstændige og selvopretholdende, 

så de kan være til gavn for fremtidige generationer af RUC-studerende.  

 

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 

På det nationale plan er Studenterrådets absolut vigtigste samarbejdspartner Danske Studerendes 

Fællesråd og medlemsorganisationerne herunder. Herigennem samarbejder vi på tværs af de lange 

videregående uddannelser om uddannelsespolitiske emner på landsplan, som også har afgørende 

betydning for RUC-studerende. Generelt er vores medlemskab af DSF en organisatorisk, såvel som 

politisk prioritet, idet DSF netop er det nationale udtryk for den enhedsorganisering, som vi arbejder 

ud fra og kæmper for lokalt på RUC. Vi skal fortsat prioritere et tæt samarbejde og søge mest mulig 

indflydelse på DSF’s politik bl.a. ved at deltage aktivt i den interne debat.  
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Studenternetværk Roskilde  

Lokal forankring og samarbejde med andre aktører inden for elev-og studenterbevægelsen er en 

prioritet som studenterforening. Studenterrådet vil undersøge muligheder for relevant samarbejde på 

tværs af elev- og studenterråd i Roskilde kommune. 

 

Frivilligindsats - Et studenterråd i bevægelse 

I en tid med fremdrift, besparelser og udpræget individualisering bliver det sværere og sværere at 

tiltrække og fastholde frivillige, der ønsker at være en del af Studenterrådets daglige arbejde. 

Frivilligstrukturer er i dag anderledes end tidligere, og mange studerende er i langt højere grad 

frivillige på ad-hoc basis eller i kortere perioder.  

 

Studenterrådet skal arbejde videre på de tiltag, der allerede er lavet inden for frivilligområdet, og vi 

skal blive ved med at uddanne og opkvalificere vores aktive til at blive endnu skarpere til 

mobilisering og rekruttering af nye kræfter. Vi skal fortsætte arbejdet med implementeringen af 

Studenterrådets frivilligstrategi fra 2017 og videreudvikle denne løbende. Arbejdet med frivillige 

projektansatte og konkrete stillinger til at aflaste vores forretningsudvalg og formandskab i deres 

daglige drift samt understøtte vores bestyrelse skal løbende evalueres, og tilrettelægges foreningens 

strategiske mål. Ligeledes skal vi blive ved med at kortlægge og reflektere over de platforme, trends 

og muligheder for frivillighed, der rør sig på vores universitet, således at vi kontinuerligt udvider 

Studenterrådets aktivbase, bruger denne i Studenterrådets arbejde, og derved sikrer lokal forankring 

blandt os studerende på Roskilde Universitet.  

 

Frivilligt engagement er den største ressource et studenterråd kan besidde, og vi skal derfor sikre at 

dette engagement ikke slukkes blandt vores aktive, såvel som at nye frivillige bliver mødt med 

overskud og konkrete initiativer de kan deltage i. Det skal være transparent hvad, hvor og hvordan 

man kan deltage i Studenterrådets arbejde. Ydermere skal vi have for øje at være inkluderende i 

vores sprogbrug, da udvalg, organisationer og lign. ofte bliver omtalt i forkortelser. Frivillighed og 

indflydelse går hånd i hånd og må aldrig ende i instrumentalisering, men skal derimod ses som en 

integral del af Studenterrådets organisatoriske styrke. Vi skal blive ved med at understøtte 

frivillighed generelt, og yde organisatorisk hjælp såvel som økonomisk støtte til de initiativer, der 

findes på campus, således, at det stærke frivillige miljø på campus opretholdes og styrkes.   
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5 årsplan  

En organisation som Studenterrådet, med høj udskiftning af aktive oplever ofte problemer med 

‘kollektiv korttidshukommelse’ hvor sager, beslutninger og mål ofte på grund af manglende 

organisationshistorisk bevidsthed gentages, glemmes eller ganske enkelt ændres over en periode på 

få år. Det en prioritet, at der arbejdes frem imod et Studenterråd, der er sin historie bevidst og som 

tager langsigtede stringente beslutninger. Denne stringens tilstræbes ved at arbejdsplanen, såvel 

som det daglige arbejde bør være i tråd med foreningens femårsplan. Femårsplanen bør aldrig blive 

rigid og begrænse studerendes muligheder, men tjener et væsentligt formål i at sikre, at det 

langsigtede perspektiv ikke glemmes i et miljø med høj fart og stor udskiftning af aktive.  

 

Marginaliserede og underrepræsenterede grupper  

Studenterrådet bør som et råd af og for studerende afspejle den diversitet, der er på vores 

universitet. Det er derfor essentielt, at Studenterrådet er en inkluderende organisation, hvor alle 

studerende kan føle sig repræsenteret. Et indsatsområde er derfor at fortsætte arbejdet med at 

kortlægge eventuelle uhensigtsmæssige magtstrukturer samt hvilke forhold, der gør sig gældende 

blandt underrepræsenterede grupper. Studenterrådet bør støtte op om initiativer, der sætter fokus på 

marginalisering, samt understøtte eksisterende tiltag for et mere inkluderende campus.  

 

Internationalt fokus  

Studenterrådet har i de forgangne år haft fokus på og fremgang med at internationalisere 

organisationen. Dette vil vi fortsat arbejde med, således at den sproglige barriere, der kan 

forekomme, ikke afholder ikke-dansktalende RUC studerende fra at blive aktive. Det er, og skal 

fortsat være en selvfølge, at møder og lignende foregår eller bliver oversat til engelsk, såfremt der er 

behov for dette. Det er essentielt, at dette optræder som værende normalen, så det for de 

internationale studerende ikke føles som en byrde, da vi som studenterråd repræsenterer alle de 

studerende, uagtet lingvistiske udfordringer. Dog er det vigtigt at have for øje, at alle deltagende til 

enhver tid kan tale på det sprog, de foretrækker, da vi ej heller skal være ekskluderende overfor 

dansktalende studerende, der ikke føler sig komfortable med at tale engelsk.   

 

Økonomisk ansvar  

Studenterrådet er en organisation, hvor økonomien er en forudsætning for aktiviteten. Det er derfor 

væsentligt, at der bliver reflekteret og prioriteret på en sådan måde, at vores organisation stadig står 
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stærkt og sikkert. Vores økonomiske ressourcer kommer primært fra to forskellige typer 

indkomster: bundne og frie midler. De bundne midler får vi tildelt til særlige formål, som f.eks. det 

politiske tilskud, der skal bruges til politiske formål. De frie midler er penge vi selv disponerer over 

og sammen beslutter, hvad skal bruges til. Det er essentielt, at vi bruger vores økonomiske 

ressourcer til at understøtte aktiviteter og initiativer til gavn for os studerende. Vi skal være 

påpasselige med at lade os styre af frygten for besparelser, men derimod leve op til vores fulde 

potentiale som organisation og fastholde et højt aktivitetsniveau, som kan og skal understøttes 

økonomisk. Det er vigtigt ikke at underkende den økonomiske del, når der laves kampagner, kurser 

eller lignende, da det for de aktive giver en større forståelse og helhedsbillede i 

planlægningsprocessen, hvis man er bevidst om størrelsen af penge, der er til rådighed. Vi skal være 

inkluderende i økonomiske beslutninger, da enhver økonomisk beslutning og prioritet ligeledes er 

en politisk beslutning og prioritet.  

 

Studenterrådets arbejdsmiljø  

Der er i Studenterrådet mange forskellige grader af aktivitetsniveau hos aktive – uagtet om de er 

bestyrelsesmedlemmer, i ledelsen, sidder i forretningsudvalget eller på anden vis bidrager til 

organisationen. Det er vigtigt for fremadrettet arbejde, at vi opretholder et godt arbejdsmiljø, 

således, at ingen føler sig overbebyrdet. Vi er en organisation, der skal løfte i flok, men stadig 

anerkende og være bevidste om, at vi er individuelle personer, der kan overkomme forskellig 

mængde af arbejdspres. Faren ved at måle sig med andre skal tydeliggøres, da det bedste resultat 

opnås så længe alle blot tager ansvar og bestræber sig på at gøre deres bedste i det omfang, der 

passer til hver enkelt.  

Det er vigtigt at have i fokus, at vi er studerende og det først og fremmest er derfor, vi er på 

Roskilde Universitet. Vi skal prioritere at sætte realistiske mål, så ingen føler sig presset til at lade 

studenterrådsarbejde gå ud over deres studieliv. Studenterrådet er en organisation primært drevet på 

baggrund af frivillighed og det er derfor afgørende, at det er ambitiøst, men stadig sjovt og givende 

at være en del af organisationen. I det kommende år vil vi øge gennemsigtigheden i organisationen, 

ved at inddrage flere bestyrelsesmedlemmer og aktive i arbejdsopgaver, således at alle har en god 

fornemmelse og forståelse for organisationen som helhed. Vi skal vægte udvikling igennem 

gruppearbejde og sparring, således at dette kan fremtidssikre organisationen, så vi fortsat kan stå 

stærkt med dygtige og engagerede aktive.  
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Øvrige studenterdrevne organisationer på RUC  

Med et samlet campusområde, hvor Studenterhuset fungerer som omdrejningspunkt for mange 

aktiviteter, har Roskilde Universitets studenterdrevne organisationer gode muligheder for et tæt 

samarbejde. Dette er et samarbejde vi ønsker at styrke, da vi som organisationer kan opleve at stå 

overfor mange af de samme udfordringer. Såfremt de andre studenterdrevne organisationer, såsom 

Kamarillaen, Studenterhuset, RUCBar, og Reality-bites ligeledes ønsker dette, vil vi tage initiativ til 

at forsøge at skabe et rum for sparring og erfaringsudveksling igennem regelmæssige møder med et 

meningsfuldt interval, så vi kan udnytte det fulde potentiale, der ligger i et samlet studenterdrevet 

miljø.  

 

Sociale prioriteringer 

 

En inkluderende studiestart  

Studiestarten er en essentiel del af et godt studieliv, og de første uger med rusvejledning på 

universitetet kan være altafgørende for studerendes trivsel. RUC har en unik og stærk rusvejledning 

med høj tilfredshed blandt både nye studerende og rusvejledere, og det er derfor afgørende, at 

Studenterrådet fortsat spiller en central rolle i faciliteringen af studiestarten. Særligt vigtigt er det, at 

studiestarten er et frirum for alle, uanset social og kulturel baggrund, seksualitet eller religiøs 

overbevisning, samt at alle føler sig velkomne og trygge i denne.  

 

Vi skal sikre at vores rusvejledere, lakajer og andre centrale aktører i studiestarten har de bedst 

mulige arbejdsforhold og strukturelle rammer for at udføre deres arbejde. Et arbejde der er 

essentielt for RUC, men ikke altid anerkendes for den indsats der lægges. Det er Studenterrådets 

overbevisning, at vores rusvejledere bør have de bedst mulige arbejdsforhold fra administrationens 

side for at kunne udføre en sjov, lærerig og ansvarsfuld rusvejledning.  

 

Studiestartsindsatser, som eksempelvis rusvejledningen, kædes igen og igen sammen med trivsel på 

studiet, og alle erfaringer peger på, at de første måneder på studiet er altafgørende for at sikre 

engagement blandt RUC-studerende både i Studenterrådet såvel som i fredagsbaren. Derfor er det 

essentielt, at Studenterrådet stiller krav til vores rusformandskab, lakajer og rusvejledere om, at de 

løfter dette ansvar på en hensigtsmæssig måde, og at rusvejledningen først og fremmest er for de 

nye studerende.  
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Understøttelse af det lokale studiemiljø 

Noget af det, der ofte fremhæves som positivt ved at studere på RUC, er de mange muligheder for 

at deltage og engagere sig i et aktivt studiemiljø. Grundstenen til dette lægges, når man som ny 

studerende bliver del af et husfællesskab, som danner en tryg ramme, særligt i starten af studiet. 

Denne struktur har dog det seneste år været under forandring som følge af opsigelse af bygninger og 

fjernelsen af hussekretærfunktionen, hvilket dels har ført til, at der nu er flere studerende på mindre 

plads, dels at der er opstået en større afstand mellem administrationen og studerendes dagligdag. 

 

Samtidig er det et tilbagevendende problem, at der ikke er et mere sammenhængende og levende 

studiemiljø på de enkelte institutter. Mange studerende oplever, at de mister tilknytningen til deres 

hus, når de er færdige med basis og at den trygge ramme, de oplevede i starten af deres studie, ikke 

erstattes af et lige så godt studiemiljø på de enkelte fag/institutter. Det kommende år vil det derfor 

fortsat være en prioritet for Studenterrådet at have fokus på, hvordan studiemiljøet i både husene og 

på de enkelte fag/institutter kan understøttes og styrkes. Vi skal skabe opmærksomhed omkring de 

allerede eksisterende sociale initiativer på campus, og være proaktive overfor 

uddannelseskoordinatorerne og studiemiljøtutorerne på de enkelte institutter ift. at 

erfaringsudveksle og vidensdele og opbygge et øget samarbejde omkring studiemiljø mellem 

studerende og ansatte. I den forbindelse skal vi i Studenterrådet lægge vægt på studerendes frihed til 

at præge og skabe deres eget studiemiljø, der skal være plads til nye idéer, og vi skal modarbejde, at 

studiemiljøet begrænses eller detailstyres af unødvendige regler.  

 

Sociale aktiviteter for alle 

Som studenterråd skal vi være opmærksomme på at være inkluderende i sociale aktiviteter. Dette 

gælder særligt med henblik på arrangementer hvortil der indgår alkohol, da dette skal være et aktivt 

tilvalg og ikke en præmis for at deltage. Vi skal bestræbe os på at lave arrangementer med stor 

diversitet således, at de afspejler de studerende, vi repræsenterer. Vi skal forsøge at kreere et rum, 

hvor studerende kan mødes på tværs af huse, fag og institutter – uanset hvor meget man opfatter sig 

selv som værende en del af det sociale miljø på campus.  

 


