Velkommen på kandidatuddannelsen i pædagogisk
antropologi
I forbindelse med jeres optagelse på pædagogisk antropologi og jeres studiestart, vil vi gerne byde
jer hjertelig velkommen!
Vi, cheftutorer, vil under introdagene gøre vores bedste for, at I får en god opstart på jeres nye
uddannelse. Under introdagene vil der være arrangeret sociale og faglige aktiviteter, hvor I vil blive
introduceret til AU’s studiemiljø, møde jeres kommende medstuderende og nogle af jeres
undervisere samt høre om vores hverdagserfaringer omkring studielivet på pædagogisk antropologi.
Der vil være rigtig mange informationer og nye ting at forholde sig til under studiestarten. Derfor er
det ikke utænkeligt, at I på visse tidspunkter vil føle jer overvældede og forvirrede. I må endelig
ikke tøve med at komme til os med jeres spørgsmål, så skal vi gøre hvad vi kan for at svare eller
finde svar på jeres spørgsmål.
I nedenstående følger særlige informationer omkring studiestarten.

Facebook-gruppe
Vi har oprettet en Facebook gruppe til jeres hold, som vi vil opfordre jer til at blive medlem af. Her
kan I dele informationer med hinanden og få opklaret forskellige spørgsmål. I kan allerede nu
tilmelde jer, ved at finde gruppen på:
Pædagogisk antropologi 2017
https://www.facebook.com/groups/100607247255786/

NB.: Aarhus Universitet orienterer ikke officielt på Facebook. Gruppen er kun for de nye
kandidatstuderende i pædagogisk antropologi i Århus. Man behøver ikke at være medlem af
gruppen, men gruppen kan gøre studielivet lidt lettere.

Tirsdag den. 29. august
Efter planlagte program tirsdag er der arrangeret fællesspisning for alle nye kandidat studerende på
DPU. I den forbindelse vil DPU’s bar holde åbent og der er arrangeret en introfest for jer. Vi gør
opmærksom på, at baren på DPU kun modtager mobilepay.
Sidste dato for tilmelding til fællesspisningen d. 29. august er d. 19. august
på https://faellesarrangementtirsdag.nemtilmeld.dk/1/
(NB: Virker linket ikke, når du trykker på det, så skal du kopiere linket og sætte det ind i
adresselinjen på din browser). Tilmelding er først gældende efter betaling og herefter er tilmelding
bindende.

Fredag den 1. september
De to introdage er en god mulighed for, at I kan møde jeres medstuderende og få indblik i
studielivet på AU. Når vi ser tilbage på vores studiestart gik dagene imidlertid hurtigt og vi følte os
tæppebombet med praktiske informationer. Derfor har vi arrangeret en fælles spisning d. 1.
september kl. 18.15 kun for jeres hold, hvor I vil have mulighed for at lære hinanden at kende og
ryste holdet lidt sammen. Vi har reserveret plads til os på Clemens Gastro & Bar, der ligger på
Åboulevarden 25 i Århus. Her har de sammensat en 2 retters menu. Prisen herfor er 240 kr. pr.
mand, hvortil der vil være inkluderet en valgfri genstand (vand, div. sodavand, fadøl eller vin). Er
man vegetar eller har allergener, må man meget gerne kontakte en af cheftutorerne. Så sørger vi for
at ringe til Clemens Gastro & Bar og orientere dem herom. Når vi har spist og hygget os, vil vi
samlet gå til et sted, hvor de der har lyst kan drikke en øl eller drink sammen 
Sidste dato for tilmelding til fællesspisningen d. 1. September er d. 19. august
på https://faellesspisningfredag.nemtilmeld.dk/1/
(NB: Virker linket ikke, når du trykker på det, så skal du kopiere linket og sætte det ind i
adresselinjen på din browser.). Tilmelding er først gældende efter betaling og herefter er tilmelding
bindende.

Rigtig god studiestart!
De bedste hilsner fra Nanna Kirk og Sara Sandager Hansen
Cheftutorer
Pædagogisk antropologi
Aarhus Universitet
Ved spørgsmål, kan vi kontaktes via facebookgruppen eller på mails:
saramariesandager@hotmail.com, nanna_9028@hotmail.com

