
Oeconrådsmøde dagsorden d. 30.11.2020 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Victoria Draborg  
Referent: Mathias Barding  
 
Navne runde  

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 26.10.2020 
Godkendt,  

3. Nyt fra formandskabet 
- Semestermøde med dekanen 

o Studie start og fastholdelse af studerende,  
o Studie start har været rigtig problematiske både pga. restriktioner og varierende 

kommunikationer fra administrationen  
§ Både for bachelor og kandidater 

o Hjælp foreningerne til at hjælpe de studerende 
§ Det skal foreningerne også have hjælp til af administrationen  

o Studerende og online undervisning,  
§ Der er en del studerende der ikke deltager fysisk der er blevet spurgt 

hvorfor de deltager online i stedet 
§ Der er en diskurs omkring at disse studerende er ”dovne” hvilket vi gerne vil 

have rettet op på da det jo også i mange tilfælde er pga. at det er en måde 
at udvise samfundssind.   

- Finansielstøtte til foreninger 
o Metoden hvor på disse penge bliver udbetalt ændre sig og ansøgningsprocessen 

bliver mere ensrettede.  
o Dette kan betyde at vi får et mindre tilskud.  
o Der bliver spurgt om hvad bevæggrunden er, og hvilke ændringer der er i 

støbeskeen.  
§ Det skal strømlines hvordan foreningerne får udbetalt støtte 
§ Der kommer til at blive en formular der skal ansøges om.  
§ Vi får nok derfor lidt mindre da det nok kommer til at hænge sammen med 

deltagerantal.  
o Der er spørgsmål ift hvordan man udarbejder disse deltager lister 

§ Det er stadig lidt uvist 
 

4. Politisk udvalg 
a. Studienævnet 

i. Fagklynger  
i. Forskellige fagklynger er blevet stillet op  



1. Studienævnet præsenterer et udkast  
ii. Det kommer ikke til at være muligt at koordinere alle fagklyngerne med 

statskundskab. Men 2 af dem bliver. 
iii. Der kommer 4 klynger  
iv. Det er enormt svært at tage hensyn til alle.  
v. Det er muligt at få dispensation for til at skifte, fag når man starter 

semesteret så længe det er indenfor de første 14 dage af undervisning.  
 

ii. Opdatering fra mødet d. 03.11.2020 
i. Undersøgelsen fra Rambøl har vist at: 

1. undervisning forløber okay  
2. de studerende er blevet mere deprimerede og kede af det  
3. man har undersøgt tiltag til at få online undervisningen til at blive 

bedre.  
4. Der stilles en opfordring til at forelæserne kommer afsted på nyt 

online kursus - online learning har tidligere været at vende.  
ii. Reeksamener der er gået godt på bacheloren.  

iii. Topics kan også blive august fag.  
1. så summerfagene bliver mere fleksible. Plus at det var nemt at 

implementere.  
iv. Praktikopgavernes kvalitet, skal undersøges.  
v. Eksamination foregår on-site, man kan ikke få dispensation alene fordi 

man er i risikogruppe.  
1. Eksamenerne kan muligvis laves om med dages varsel laves om.  
2. De studerende vil gerne at plan B i hvert fald bliver klargjort. 
3. Der er varierende holdinger til Plan A og B    

 
iii. Dagsordenen d. 02.12.2020 

i. Ikke gennemgået.  
 

b. Opdatering fra universitetsvalget  
i. Overordnet er det går godt men man må gerne komme til nicolas med ideer til 

forbedring  
i. Send det til nicolas  

 
c. Uddannelses forum  

i. Uddannelses rapport, udfordringer på instituttet 
i. Generelt godt men folk dropper ud  

1. Ikke nogen løsningsforslag 
ii. Snak om hvordan næste år skal forløbe  

iii. Wiseflow aflevering er åbenbart besværlige  
iv. Studiemiljø undersøgelsen er vigtig   

 
d. Fællesråds mødet d. 26.11.2020  - ikke gennemgået  

 



e. Nicolas’ Mail til fagrådene ang. Eksamener 
i. Det er kritisabelt at den ikke var forbi formandskabet, 
ii. BSS har så også udsendt nogen retningslinjer.    

 
 

5. Opdatering fra udvalgene   
a. Aktivitetsudvalget:  

i. Forskerrunden:  
1. Det gik godt generelt,  
2. men lav lyd  
3. der var mellem 40-60 deltagende  

  
b. Evalueringsudvalg  

i. Tendensen om at det er de samme mennesker der møder op til hold 
undervisning og de samme bliver hjemme. Kan blive en udfordring.  

1. Dette kan måske skabe et A og B hold hvor B holdet ubevist falder mere 
bagud.  

 
 

 

6. Konstituerende møde  
 

a. Årsberetning  
i. Det var et skod år.  

b. Regnskab for 2020 
c. Valg af valgprocedure og stemmetællere   

i. Den Standard valg procedure 
ii. Stemmetællere:  

1. William  
2. Christina 

Godkendt med applaus  
d. Valg af formandskab  

i. Formand: Ditte  
ii. Næstformand: Søren 

iii. Kassere: Maria Alma  
e. Valg af øvrige medlemmer:  

i. Mandatbærer i fællesrådet: Mathias 
ii. Øvrige medlemmer og suppleanter Markus  

f. Nedsættelse af udvalg og ansvarlige herfor  
i. Repræsentant ved departmental forum  

1. Kathrine (foråret)  
2. Victoria (efteråret) 

ii. Evalueringsudvalget  



1. Victoria (Ansvarlig)  
2. Tobias  
3. Kathrine  

iii. Aktivitetsudvalget  
1. Viktoria (Ansvarlig)  
2. Katya  
3. Mathias (Ansvarlig)  
4. Ida  
5. ”Toby” Tobias 
6. Laust  

iv. Studiestartsudvalget  
1. Ditte (Ansvarlig)  
2. Markus  
3. Marie  

v. Dimissionsudvalget  
1. Ditte  
2. Maria  
3.  

vi. Informations- og IT ansvarlig  
1. Anne (Ansvarlig)  
2. Viktoria  

vii. R-bygningsansvarlig 
1. Nicolas (Ansvarlig)  
2. Laust   

 
Bestyrelsen: Markus  
Supplianter: Mathias, Katya  
________________________________________________________________________________ 

7. evt.  
Ditte køber nye kalendre.  
Man må gerne huske tage filteret ud af kaffemaskinen hvis man bruger det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


