
STUDENTERRÅDET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 

SAMMEN OM ET BEDRE UNIVERSITET 
 

Vi er de studerende på Københavns Universitet. Studenterrådet er skabt af studerende og for 

studerende. Studenterrådet har til alle tider været en helt essentiel del af universitetet. Men i disse 

år er der måske mere brug for Studenterrådet end nogensinde før, for tilværelsen som studerende 

er under pres. Vi oplever en usund præstationskultur, der rammer den enkelte studerende med al 

for meget fokus på eksamener og karakterer. Vi ser nedskæringer, der år efter år forringer kvaliteten 

af vores uddannelser. Vi oplever, at der er brug for en kobling mellem klima, universitetets 

samfundsansvar og studenterpolitik, fordi vores universitet ikke ruster os til den fremtid, vi går i 

møde. Studenterrådet skal organisatorisk være stærkere i fremtiden for at klare disse kampe.  

I Studenterrådet vil vi det anderledes. Det må være vores mål, at universitetslivet ikke gør os 

stressede – men giver plads til udvikling og fordybelse. Det må være vores mål, at universitetet 

skaber de bedste rammer for udviklingen af vores fagligheder, og hvor vi som studerende er en 

naturlig del af alle beslutningsorganer i universitetsdemokratiet. Hvis vi skal nå dertil, har vi brug for 

at gøre noget andet. Derfor vil vi med denne strategi arbejde med særligt fire kampe.  

 

 

 

ET UNIVERSITET HVOR ALLE STUDERENDE TRIVES 

 

 

 

ET BÆREDYGTIGT UNIVERSITET RUSTET TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER 

 

 

 

 

FRI OG LIGE ADGANG TIL ET STUDIELIV HVOR FAGLIGHEDEN ER I TOP 

ET STUDENTERRÅD MED STYRKE TIL AT KLARE FREMTIDENS KAMPE 

Med kampen for et godt studieliv viser Studenterrådet, at vi kæmper for, at alle studerende uanset 

baggrund har mulighed for at få en uddannelse af høj kvalitet, hvor medindflydelse er centralt. 

 

Med kampen for trivsel viser Studenterrådet, at vi kæmper for et opgør med en usund 

præstationskultur og for et bedre studiemiljø for alle studerende uden stress og ensomhed. 

 

Med kampen for bæredygtighed viser Studenterrådet, at vi vil presse på for, at KU bliver et grønt 

foregangsuniversitet, der indtænker klima og bæredygtighed på alle niveauer og tager 

samfundsansvar. 

Med kampen for en handlekraftig organisation viser Studenterrådet, at vi vil arbejde på at styrke 

vores interne samarbejde og måde at arbejde på i organisationen, så vi er rustet til at tage de vigtige 

uddannelsespolitiske kampe.  



STUDENTERRÅDET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 

ARBEJDET MED STRATEGIEN 

 

Når vi er sammen om et bedre universitet, gør vi det gennem tre niveauer. Disse tre niveauer vil 

have forskellig tyngde på forskellige tidspunkter, og arbejdet med strategien skal kunne rumme 

denne fleksibilitet. 

 

PARLAMENTARISK ORGANISATORISK AKTIVISTISK 

Dækker det arbejde vi lægger i 

studienævn, akademisk råd, 

universitetsbestyrelsen og i 

direkte dialog med rektoratet. 

Det er her, vi går diplomatiets 

vej og udnytter de pladser, 

som universitetsdemokratiet 

har givet os, til at påvirke og 

yde indflydelse på 

beslutningsprocesserne om 

vores uddannelse og 

universitet. 

 

Dækker det organiserende 

arbejde, vi laver internt i 

fagråd, faglige foreninger, 

fakultetsråd og i bestyrelsen. 

Det handler om både socialt 

fællesskab, 

erfaringsudveksling og 

opkvalificering, som skal 

tiltrække flere aktive og gøre 

os stærke, når vi sammen og 

hver for sig arbejder for et 

bedre universitet. 

 

Dækker vores udenom-

parlamentariske politiske 

arbejde. Når vores 

parlamentariske arbejde ikke 

har slagkraft nok, har vi brug 

for at mobilisere flere 

studerende og give vores 

stemme til kende på en anden 

måde. 

 

 

Generalforsamlingerne vil hvert år gøre status på arbejdet med strategien og vedtage det politiske 

handlingsprogram, som konkretiserer, hvordan vi vil arbejde med strategien i det kommende år. 

Bestyrelsen vil for hvert af de tre år, strategien løber, lave målsætninger for, hvilke aktiviteter og 

indsatser vi skal søsætte for at nå strategiens sigte.    

Arbejdet med strategien skal forankres i forretningsudvalget og i allerhøjeste grad bestyrelsen. Den 

vigtigste opgave er at oprette og opretholde kontakt og samarbejde med fagråd, faglige foreninger 

og fakultetsråd, og derigennem sikre at arbejdet med strategien bliver spredt ud på hele 

universitetet.  

Hvert forår vil vi mødes på tværs af organisationen til en udviklingsdag i strategiens tegn. Der vil vi 

gøre status på det langsigtede strategiske arbejde og få input til det politiske handlingsprogram, der 

skal vedtages et halvt år efter på generalforsamlingen. 

Hvert år vil Generalforsamlingen med den økonomiske disposition og Bestyrelsen med budgettet 

afsætte midler til arbejdet med strategien. Derudover vil vi løbende arbejde med at søge midler hos 

diverse fonde.  


