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Aalborg lokalenhed er i en unik konstellation med Aarhus kredsforening hvor Aalborg lokalenhed er 
en del af Aarhus kredsforening men har sit eget repræsentantskab, vedtægter og egne 
medlemmer. Som medlem af Aalborg lokalenhed er man også en del af Aarhus kredsforening og 
har dermed stemmeret til generalforsamlingen i Aarhus kredsforening og adgang til kurser og 
fordele i Aarhus.  
Aalborg repræsentantskab arbejder meget selvstændigt for de studerende på Aalborg universitet. 
Her lægges vægt på det sociale fællesskab der skabes omkring FADL med blandt andet Aalborgs 
årlige julefrokost og månedlige fredagsbarer. Der er plads til både sociale hygge men også faglig 
fordybelse i FADL aalborg, hvor der er kurser til alle årgange som er meget populære blandt de 
studerende. 
I det forgange foreningsår har FADL Aalborg fået en ny adresse, Ved Straden 9B, som rummer 
plads til alt fra fest til kurser. Dette er starten på en ny periode for FADL Aalborg som danner basis 
for både medlemsvækst og aktivitetsvækst. Lejligheden blev indviet med en hyggelig indflytterfest, 
med EM på skærmen og god tilslutning af medicinstuderende. 
 
Under corona har FADL Aalborg ikke stået stille, her spillede FADL nemlig en central rolle i at 
varetage de studerendes rettigheder og fremme mulighederne for at få arbejde som 
medicinstuderende. Efter mange samtaler med afdelingerne i regionen er det nye sorte blevet at 
have et hold medicinstuderende på sengeafsnittene for at varetage mange opgaver, både som 
sygeplejevikarer, ventilatører og lægevikarer. Der er blevet oprettet mere end tre hold i psykiatrien, 
og andre psykiatriske afsnit står på spring, og endnu flere somatiske hold er blevet lavet for at 
aflaste regionens travleste afdelinger.  
 
Endeligt er FADL Aalborg blevet stedet man tager hen når man har brug for en pause fra studiet. 
Med tiltag som “Spis med FADL” har man set mange studerende glemme deres travle hverdag, og 
komme for at hygge med deres studiekammerater. Altså er FADL Aalborg det seneste år blevet et 
sted hvor man kan komme med næsten alt man har på hjertet som studerende. Om det er ens 
arbejde der behandling en dårligt, eller om man blot har brug for en pause så kan man komme til 
FADL Aalborg 
 


