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Velkommen til den kliniske tandteknikeruddannelse 
SKT 
 
At starte på et studium er at åbne døren til en ny verden. En verden med ny viden, 
nye måder at tænke på, nye omgivelser og en masse nye mennesker. Du står over-
for nogle år med udfordringer, oplevelser og udvikling, som vil følge dig resten af li-
vet og vil føre dig frem til et job, hvor du kan gøre en meningsfuld forskel for dig 
selv og dine omgivelser. 

På skolen møder du en kultur og et miljø, der afspejler, at vi er en undervisningsin-
stitution og et behandlingssted for patienter. Undervisning og patientbehandling er 
grundlagt på en række værdier om pædagogik og faglighed.  
 
Vi har også tænkt over, hvordan vi gerne vil omgås hinanden, så vi får det bedste 
studie- og arbejdsmiljø, hvor alle trives og udvikles. De kommende sider indeholder 
en række praktiske oplysninger om fx undervisning, fag og køb af bøger, og de in-
deholder også retningslinjer og regler, du kan bruge som guide til en god studietid.  
 
Generelt er det en god ide, at du sætter dig ind i indholdet på skolens hjemmeside. 
www.skt.au.dk, samt på den kliniske tandteknikeruddannelses studieportal. Her 
kan du finde mange nyttige oplysninger og vejledninger, som kan være en hjælp for 
dig under studiet. 
 
På uddannelsen håber vi at kunne være med til at skabe rammen for et vellykket 
studieforløb, der også indebærer nye venskaber, netværk og faglige aktiviteter som 
forhåbentligt vil være med til at gøre dit studieliv rigere og sjovere. 
 
Skolen er et stort sted og i ugerne omkring studiestart er der mange mennesker i 
huset. Det kan være en god ide at deltage i de rus-arrangementer, der afholdes for 
dig. Her møder du en masse mennesker, som vil hjælpe dig i den første tid – og så 
plejer det at være sjovt. 
 
Selvom du spiller hovedrollen i dit studium, er du heldigvis ikke alene. Der står 
mange kompetente mennesker klar til at hjælpe dig og guide dig gennem din ud-
dannelse. Du kan henvende dig til medstuderende, undervisere, studievejledere og 
studiesekretæren. Så er du i tvivl om noget, så kom og spørg os, vi hjælper gerne. 

På studieportalen vil der komme et link til rushåndbogen, samt et velkomstbrev fra 
tutorerne.  

Tutorerne tager sig af den 1. af to introduktionsdage og overtager igen efter lærer-
gruppens introduktion. 

 

 
 
 
Tillykke med optagelsen og velkommen til den kliniske tandteknikeruddan-
nelse 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skt.au.dk/
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1. Om uddannelsen 
Den kliniske tandteknikeruddannelse er indtil sommeren 2016 en del af SKT (Sko-
len for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere). Fra 1. august 
2016 indledes en fusionsproces, der skal sammenlægge SKT og IO (Institut for 
Odontologi, hvor tandlægerne uddannes) til et nyt fælles institut: Institut for Odon-
tologi og Oral Sundhed (IOOS).  

IOOS uddanner tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og kliniske tandteknikere, 
samt varetager forskellige efter- og videreuddannelser. Du vil derfor støde på for-
skellige betegnelser for den institution, du er indskrevet på: SKT, IOOS, Skolen, 
Tandlægeskolen – alt er en del af det samme hus. 
 
2. Undervisning 
Al undervisning tager udgangspunkt i Studieordningen for den kliniske tandtekniker-
uddannelse. Den er vigtig at kende til, da du her kan se målene for uddannelsen og 
derved få indblik i, hvad du kommer til at lære, og dermed også hvilke krav der stilles 
til dig som studerende.  
 
Du kan læse om studiets opbygning og studieordningen på studieportalen og på 
www.skt.au.dk.  
 
Du starter sammen med ca. 12 andre nye klinisk tandteknikerstuderende.  
 
Teori  
I hovedparten af fagene får du undervisning. Enkelte teoretiske fag er tilrettelagt som 
selvstudium, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogrammer og 
videoer. 
Du bliver koblet på skolens studenternet Blackboard, som er en e-læringsplatform, 
hvor du kan finde undervisningsmateriale, aflevere opgaver og kommunikere med læ-
rerne. Se nærmere herom senere. 
 
Dialog og indflydelse  
For at sikre uddannelsens kvalitet beder vi vore studerende evaluere uddannelsen, og 
resultaterne bruger vi til at forbedre og udvikle uddannelsen. 
På uddannelsen inviterer studievejlederne alle nye studerende til studiesamtaler i 
starten af 1. semester. 
 
 
3. Praktiske oplysninger 
 
Du får brug for en bærbar computer. Du kan logge på det trådløse net Eduroam med 
dit AU-login. 
Blackboard (www.bb.au.dk) er AU’s e-læringsplatform. Her vil du finde modulbeskri-
velser, undervisningsmaterialer og meddeleser fra dine undervisere og det vil være mu-
ligt at aflevere opgaver i Blackboard. Guide til login finder du her. 
Du kan logge ind med dit personnummer, studienummer eller AU-mailadresse (se ne-
denfor), og det er en forudsætning, at du forinden har været på mit.au.dk (se ind-
skrivningsbrevet). 
 
Du får en mailadresse, som er dit studienummer@post.au.dk. Det er vigtigt, at det er 
denne mailadresse, du bruger, da al kontakt mellem universitetet og dig som stude-
rende, foregår ad denne vej. Det betyder, at når information er afsendt fra universitetet 
til din au-mailadresse, ligger ansvaret for modtagelse af informationen hos dig. 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/klinisk-tandtekniker/studiestart/
http://www.skt.au.dk/
http://www.bb.au.dk/
http://studerende.au.dk/selvbetjening/blackboard-e-laeringssystem/
mailto:studienummer@post.au.dk
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På SKT’s hjemmeside finder du links til relevante love- og bekendtgørelser, studieord-
ning, ansøgningsskema til merit.  
Her kan du i mapper på det enkelte moduls platform også finde oplysninger om un-
dervisningsplaner og undervisningsmaterialer, efterhånden som de indløber.  
 
Skemaer, ændringer og aflysninger findes på www.webuntis.dk hvor man skal skrive i 
feltet ”skolenavn”: au_health. Felterne med brugernavn og password skal ikke udfyl-
des. 
 
Du får en introduktion til Blackboard og WebUntis på intro-dagene. 
 
Du har adgang til pc på skolen, men disse må udelukkende benyttes af studerende og 
universitetets ansatte, og de må ikke bruges til private spil, programmer eller opgaver. 
 
Bøger og undervisningsmaterialer 
På den kliniske tandteknikeruddannelse skelner vi mellem bøger, som andre skriver og 
udgiver – og undervisningsmaterialer, som fremstilles på uddannelsen. 
 
Bøger 
Vi anbefaler, at du venter med at købe brugte bøger, til du er startet på studiet - det 
kan jo være, at der er kommet nye lærebøger. 
 
Liste over de bøger du skal bruge på 1. studieår fremgår af hjemmesiden. Bøger til re-
sten af studiet vil fremgå af Blackboard. 
 
Undervisningsmaterialer 
Du bestiller og køber undervisningsmaterialer (kompendier m.m.) til 1. år på studie-
portalen. Under ”Køb af undervisningsmaterialer” aktiverer du linket ”Betaling af 
ovenstående via webshop” og betaler for 1. år: Husk at printe en bekræftelse på købet, 
som skal forevises for at få undervisningsmaterialerne udleveret ved studiestart. 
 
OBS: Dette omfatter altså ikke bøger! 
 
Erklæring om tavshedspligt 
Som studerende på SKT, er du underlagt tavshedspligt. 
Du skal printe og udfylde en erklæring om tavshedspligt, jf. Sundhedsloven, LBK nr 
913 af 13/07/2010, der skal følge dig undervejs i hele din uddannelse, når du har pa-
tientbehandling på SKT, er i ekstern praktik eller på besøg på skoler/institutioner/ 
virksomhedsbesøg udenfor SKT.  
NB!! Erklæringen skal afleveres i studieadministrationensenest mandag den 
12. september 2016. 
 
Studiekort  
Dit studiekort er din dokumentation for, at du er studerende, indskrevet ved Aarhus 
Universitet. Du skal altid have kortet med dig til eksamen. 
Studiekortet dokumenterer ikke, at du er aktiv studerende, men det gør en indskriv-
ningsbekræftelse, som du kan udskrive fra Selvbetjening på nettet. 
Det er en god idé, altid at have dit studiekort og en opdateret indskrivningsbekræftelse 
på dig. Det har du også brug for til eksamen. 
Kortet er endvidere dit navneskilt, som altid skal bæres synligt på klinikken. Vi anbe-
faler at du får fremstillet dit eget personlige navneskilt, idet teksten på studiekortet 
kan være svær at læse. Kravene til egne navneskilte er, at de skal være forsynet med 
både for- og efternavn og at de skal kunne tåle afspritning. 
 
 
 
 

http://www.webuntis.dk/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/tandplejer/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/tandplejer/
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=130455
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=130455
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Eksamen og fremdriftsreformen 
Du er automatisk tilmeldt undervisning og prøver på 1. og 2. semester. Når du har be-
stået disse, som udgør uddannelsens første studieår, tilmeldes du automatisk de føl-
gende prøver på 3. og 4. semester. 
Hvis du overvejer at afmelde en eksamen, sal du kontakte én af vore studievejledere 
mhp. at søge om dispensation til udsættelse. Yderligere information om fremdriftsre-
formen og eksamen: Kontakt Søren Dam på studieadministrationen, tlf. 8715 3076 el-
ler studievejlederne. 
 
Sygemelding 
Bliver du syg/fraværende, skal du sygemelde dig på din første sygedag inden kl. 9.00. 
på følgende e-mail: sygemeldingkt@sun.au.dk. 
 
Du skal raskmelde dig umiddelbart efter sidste fraværsdag via samme e-mail. 
 
Sygemelding ved eksamen 
Bliver du syg/fraværende på eksamensdagen, skal du så tidligt som muligt ringe til 
AU studier på tlf. 8716 7414 (tast 1 for sygdom). 
 
Skema og lokaler 
Skemaet er fleksibelt og ses som tidligere nævnt på www.webuntis.dk. Hold øje med 
skemaet dagligt. Hvis du vil vide mere om fx lokaler, lokaleændring, timeplaner, kan 
du henvende dig til skemaplanlægger Vibeke Kirstine Larsen på AU studier, 
vkla@au.dk. 
 
Påklædning på klinikkerne 
Du skal bruge kliniktøj og klinikfodtøj ved al undervisning på klinikker og laboratorier. 
Kliniktøjet kan være: 

 
• hvid kittel og hvide bukser 
• hvide bukser og hvid T-shirt 

 
Alt kliniktøj skal vaskes ved 60 grader i mindst 60 minutter eller 80 grader i min. 10 
minutter, og fodtøjet skal nemt kunne vaskes.  
 
Du må ikke have tildækket dine hænder, underarme og dit ansigt. Dette gælder dog 
ikke engangshandsker og mundbind. Link til NIR 
 
Hvis du er medlem af Odontologisk Forening (studenterforeningen OF), kan du heri-
gennem købe kliniktøj med rabat. 
 
Garderobe 
Du får et garderobeskab til overtøj og kitler i skolens kælderetage. Skabet deler du 
med en medstuderende. I skal selv sørge for en god robust hængelås. Ved problemer 
kontaktes sekretær Jette Woetmann, bygning 1610, rum nr. 172, tlf. 8715 3081. 
 
Lokaler 
Alle lokaler låses op mellem kl. 7.30 og 8.00 og låses igen kl. 16.30. Enkelte lokaler, fx 
pædagogisk værksted og it-lokalerne som ikke er aflåst, kan benyttes indtil skolens 
hoveddøre låses ca. kl. 17.00. 
Skolen forventer, at du behandler lokaler og inventar på en ansvarsfuld måde og for-
lader lokalerne, så de er pæne og brugbare for dem, der kommer efter dig.  
 
Kopiering. Du kan købe et kopikort og kopiere i de studerendes forening – Odontolo-
gisk Forening (OF). 
 
 

mailto:sygemeldingkt@sun.au.dk
http://www.webuntis.dk/
mailto:vkla@au.dk
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx
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Bibliotek, studie- og grupperum  
Ud over pædagogisk værksted har du mulighed for at bruge læsesale og grupperum i 
Victor Albeck-bygningen (VAB). Den ligger overfor Tandlægeskolen i Universitetspar-
ken (og er en gammel, smuk og gennemrestaureret bygning). VAB rummer Det Sund-
hedsvidenskabelige Bibliotek, samt IT og grupperum. Grupperummene kan du booke 
fra uge til uge, og når du trænger til pause, kan du også spise din madpakke og lave 
en kop te og kaffe i det fælles køkken. 
VAB har åbent alle hverdage 9-18, men du kan få adgang døgnet rundt ved hjælp af 
dit studiekort. 
Ved studiestart får du en rundvisning på VAB af en bibliotekar, som også fortæller om, 
hvordan du kan bruge biblioteket, og hvordan du opretter dig som bruger. 
 
Udover Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek kan du kan også bruge Statsbiblioteket, 
Aarhus Universitet. 
 
Kantine 
Kantinen er overvejende økologisk og sælger smørrebrød, salat, sandwich, små lune 
retter, drikkevarer, frugt, slik, kager med mere. Der er selvafrydning.  
Åbningstiderne er mandag - fredag fra kl. 7.45 - 15.00. 
 
Forsikringsforhold 
Du er ikke omfattet af arbejdsmiljølovens generelle ulykkesregler. Du bør derfor tegne 
en fuldtidsulykkesforsikring. Det er dog sådan, at hvis der sker en ulykke i forbindelse 
med patientbehandling, dækker Instituttets forsikring. 
 
Vaccination 
På grund af risiko for stik- og skæreuheld i det kliniske arbejde anbefales det, at du 
lader dig vaccinere mod smitsom leverbetændelse (Hepatitis B). Vaccinationen foregår 
over 3 gange hos egen læge og koster ca. kr. 1500. Se endvidere Statens Serums Insti-
tuts anbefaleringer om forebyggelse her. 
 
Rygepolitik 
Skolen er røgfri og tobaksrygning foregår på nærmere anvist udendørs område. 
 
Bolig 
Du kan søge om kollegiebolig på: Kollegiekontoret, Vesterport 1, st., 8000 Århus C, tlf. 
86 13 21 66 (www.kollegiekontoret.dk).  
Andre boligmuligheder i Århus kan du læse om på: www.au.dk/da/boligvej.htm 
 
Transport 
Du kan få rabat på transport, med dit uddannelseskort når du køber abonnements-
kort til busser og tog. Du kan læse om dette på www.su.dk. Du skal regne med udgif-
ter til transport til alle eksterne undervisningsaktiviteter (herunder praktikophold). 
 
 
4. Vejledning og støtte 
Studievejledning 
Der er to fælles studievejledere, som også er undervisere ved de humanistiske- og 
samfundsfaglige fag på tandplejeruddannelsen. 
 
De har kontorer i bygning 1614, 3. etage i lokalerne 379 og 381. Deres træffetider er 
varierende. Tiderne kan du se på tavlen udenfor kontorerne. 
 
Studievejledning er et tilbud til dig. De kan blandt andet hjælpe med: 
• vejledning og oplysning om tandplejerstudiet 
• studieteknik 

http://www.statsbiblioteket.dk/
http://www.ssi.dk/Vaccination/Post%20eksposure/Hepatitis%20B-profylakse.aspx
http://www.au.dk/da/boligvej.htm
http://www.su.dk/


 
 
Institut for Odontologi og Oral Helse (IOOS) 
Aarhus Universitet 

8 

• hjælp til at lave en orlovsansøgning 
• hjælp til at lave en individuel studieplan - måske på grund af barsel 
• hjælp til at lave en dispensationsansøgning  
• personlige forhold  
• klageforhold og meget andet 
 
Mette Aakjær træffes på tlf. 8716 7859 eller mail: aakjaer@ohcare.au.dk 
Anne-Marie Christensen træffes på tlf. 8716 7824 eller mail: amchristen-
sen@ohcare.au.dk 
 
Rådgivnings- og støttecentret 
Aarhus Universitet har et rådgivnings- og støttecenter som tilbyder støtte til studeren-
de med særlige behov fx ordblinde eller studerende med fysiske og psykiske handi-
caps. Støttecentret finder du på Frederikshus, Frederik Nielsenvej, bygning 1448. 
Kontakt pr. tlf. 87 16 27 20 eller pr. mail: sps@au.dk 
Læs evt. mere her: 
http://studerende.au.dk/trivsel/vaerktoejer/hjaelp/raadgivnings-og-stoetteenheden/ 
 
Studiesekretær/uddannelsesadministrator 
Du kan henvende dig til studiesekretær/uddannelsesadministrator Søren Dam, 
Health på tlf. 8715 3076 eller mail: sdam@au.dk, hvis du har spørgsmål i forbindelse 
med studiet.  
Studieadministrationen, Health har åbent mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00. 
 
 

5. Skolens styrelse og udvalg 
SKT har været en uddannelsesinstitution uden for universitetsloven, men med en sær-
lig tilknytning til Aarhus Universitet. Hidtil har skolen være ledet af en skoleder, men 
med den kommende fusion, som træder i kraft 1. august 2016, bliver det nye institut 
Institut for Odontologi og Oral Helse (IOOS) ledet af en nyansat institutleder Siri Beier 
Jensen. I en overgangsperiode på ca. 1 år vil de to nuværende konstituerede ledere for 
de to institutioner være en del af den kommende ledelse: konstitueret skoleleder Anne 
B. Christensen (SKT) og konstitueret institutleder Eva Karring (IO). 

Skolen har hidtil haft et skoleforum, hvor repræsentanter valgt blandt de studerende 
og elever, lærerne og det øvrige personale, samt skolens leder har været skolens øver-
ste myndighed. I forbindelse med fusionen vil der ske en ændring heraf. 

 

Skoleforum 
Det nuværende skoleforum, som vil blive erstattet af et nyt institutforum har godkendt 
skolens budgetter, truffet beslutning om ansættelser og afskedigelser af lærere, samt 
truffet afgørelser om uddannelserne i henhold til love og bekendtgørelser. Til Skolefo-
rum har man hidtil valgt1 studerende for hver årgang for de tre uddannelser for et år 
ad gangen i september måned. 
 

Herudover har skolen haft et studienævn, som dækkede skolens uddannelser, og som 
ledes af studielederen.  

 
Studienævnet 
Udover studielederen sidder tre repræsentanter valgt blandt de tandplejerstuderende-
studerende, to valgt blandt KT-studerende og en valgt blandt KA-eleverne samt to re-
præsentanter for lærerne. Studienævnet tager stilling til ændringer i gældende uddan-
nelsesbekendtgørelser, studieordninger, dispensationer og andre forhold af væsentlig 
betydning for undervisningen. Repræsentanterne vælges for et år ad gangen i septem-
ber måned. 

mailto:aakjaer@ohcare.au.dk
mailto:amchristensen@ohcare.au.dk
mailto:amchristensen@ohcare.au.dk
mailto:sps@au.dk
http://studerende.au.dk/trivsel/vaerktoejer/hjaelp/raadgivnings-og-stoetteenheden/
mailto:sdam@au.dk
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For begge udvalg gælder det om at få studerende valgt ind, så I kan få god indflydelse 
på jeres eget studium. 

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte sekretariatsleder Kirsten Sender 
ksender@ohcare.au.dk tlf. 8716 7669

 

 

 
 

 
 

 

mailto:ksender@ohcare.au.dk
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6. Nyttige adresser og links 
 
www.skt.au.dk   
- Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Århus  
 
www.au.dk - Aarhus Universitet  
 
www.au.dk/da/kort - Aarhus Universitet - kort 
 
www.of.au.dk  - Odontologisk Forening 
 
www.apollonia.dk  - Festudvalget ved Tandlægeskolen og SKT 
 
http://studerende.au.dk/rse/omrse/ - - Aarhus Universitets rådgivnings- og støt-
tecenter. Brochure: http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/951/ 
 
www.studenterraadgivningen.dk  
 
www.sr.au.dk – Studenterrådet ved Aarhus Universitet 
 
www.aus.dk – Aarhus Universitets Studenter Sport 
 
www.so.dk  - Studerende online 
 
www.studenterhusaarhus.dk  
 
www.su.dk – Statens Uddannelsesstøtte 
 
www.aarhus.dk  
 
www.kollegie8000.dk     
 
www.midttrafik.dk  
 
www.aarhusfestuge.dk  
 
www.studenter-rabatten.dk  
 
www.TUG-dk.org – Tandlæger Uden Grænser 
 
www.hejco.dk – (kliniktøj) 
 
www.praxis.dk – (kliniktøj) 
  
 
                                                               

http://studerende.au.dk/rse/omrse/
http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/951/
http://www.studenterraadgivningen.dk/
http://www.so.dk/
http://www.hejco.dk/
http://www.praxis.dk/
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7. Kort over universitetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


