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Nyhedsbrev? Det er da old-school

Studenterrådet UCSJ

studenterraadet@ucsj.dk

Nyt formandskab

Mange mener at de traditionelle ’gamle’ nyhedsbreve er old-school. Folk gider ikke læse dem. Det
laver vi om på!
I dette Nyhedsbrev har vi forsøgt at gøre det lidt mere moderne med hyperlinks, så du direkte kan
trykke på de forskellige begivenheder eller f.eks. Facebook-logo, og komme ind på den rigtige side.
Nyhedsbrevet vil fremover udkomme hver måned til d. 1.
Formålet er at skabe en synlighed i hele UCSJ og på alle campus.
Husk at Studenterrådet er de studerendes stemme, så hvis du har noget du gerne vil have med i
Nyhedsbrevet eller andet som du mener Studenterrådet skal hjælpe med, så tag fat på os enten via
Facebook eller mail - se kontaktinformationer øverst.

Skal du stadig have SU?
Du har måske fulgt med i medierne omkring de nye SU regler. Det har vi bestemt også
i Studenterrådet!
Fællesformand Anders Bjerre Jørgensen udtaler: ’’Jeg er tilhænger af dialog og prøve at opnå
indflydelse via velrettede argumenter og gode manerer.’’

Anders Bjerre Jørgensen
Formand for SR
Lærerstuderende Roskilde

Nikolaj Sand Rasmussen
Næstformand for SR
Leisure Management
studerende i Nykøbing F

Nye i Bestyrelsen

I næste weekend mødes et samlet netværk af Studenterråd for alle professionshøjskoler i landet,
hvor UCSJ selvfølgelig er repræsenteret. Her skal vi arbejde for at vi professionshøjskolestuderende får en stemme i den offentlige debat der rent faktisk bliver lyttet til. Vores motto i den
forbindelse er: "Vi udtaler os nødvendigvis ikke først, men vi udtaler os reflekteret."

Tak til det gamle formandsskab og velkommen til det nye
Hele Studenterrådet takker Christine Stahr for den fantastiske indsats hun har
gjort som aktiv formand for Studenterrådet. Dit medlemskab har tydeligt kunne
mærkes. Vi ønsker dig alt held og lykke i fremtiden.
Efter vores årsmøde i Studenterrådet, har vi fået nyt formandskab og nye
bestyrelsesmedlemmer. Til højre kan du se en kort præsentation, men skulle du
have lyst til en personlig snak med én eller flere af dem, så tryk på deres billede,
hvorefter du kommer til kontaktoplysninger.
Du er altid velkommen til at skrive til os!

Events i november
Election Night 8. november 2016 kl. 16.30
Vi følger det amerikanske valg med mad og
popcorn på Campus Roskilde. Læs mere her.

Temadag: Eksistens og nærvær i mødet med
patienten 17. november 2016 kl. 9
Campus Ankerhus. Læs mere og tilmelding her.

Volleyfesten 25. november 2016 kl. 16
Volleyturneringen med efterfølgende fest på Campus
Vordingborg. Læs mere her.
Husk altid at tjekke din lokale fredagsbars kalender for arrangementer. Hold især øje med
den 4. november, hvor de fleste fredagsbarer har åbent - Sneen falder kl. 20:59
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Studenterrepræsentant i
UCSJ's Bestyrelse
Leisure Management
studerende i Nykøbing F

Aktiv i SR?
Vil du gerne selv med i
Studenterrådet og få indflydelse på
dit campus og samtidig få noget
politisk arbejde på dit CV, så skriv
en mail til os på
studenterraadet@ucsj.dk, så sætter
vi dig i kontakt med dit lokale
Studenterråd.

What do you like most
about studying in
University College Zealand?

