Velkomst og info til nye studerende
Velkommen til den kliniske tandteknikeruddannelse på Institut for Odontologi og Oral Sundhed
(IOOS) ved Aarhus Universitet.
På instituttet møder du en kultur og et miljø, der afspejler, at vi er en uddannelses- og forskningsinstitution
og et behandlingssted for patienter. Uddannelse og patientbehandling på den kliniske
tandteknikeruddannelse hviler på en række værdier om pædagogik og faglighed.
Instituttet vægter et studie- og arbejdsmiljø, hvor alle trives og udvikles. De kommende sider indeholder
praktiske oplysninger om uddannelsen og livet som studerende på IOOS, som vi håber kan være en nyttig
guide til en god studiestart.
Instituttet 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 planlagte rus-arrangementer. Her møder du en masse mennesker, som vil hjælpe
dig i den første tid – og så plejer det at være sjovt.
Der står i det hele taget mange kompetente mennesker klar til at hjælpe dig og guide dig gennem din
uddannelse. Du kan henvende dig til medstuderende, undervisere, studievejledere og
studieadministrationen. På Studieportalen vil der komme et link til Rushåndbogen samt et velkomstbrev fra
tutorerne.
Tutorerne tager sig af den første af to introdage samt halvdelen af introduktionsdag nummer to.
Vi glæder os til at tage imod dig på intro-dagene:
•
•

Torsdag den 31. august 2017 kl. 10.00 – aud. 1
Fredag den 1. september 2017 kl. 10.00 – aud. 1

Om IOOS
Institut for Odontologi og Oral Sundhed er en fusion af det tidligere SKT (Skolen for Klinikassistenter,
Tandplejere og Kliniske Tandteknikere) og Institut for Odontologi. Fra 1. august 2016 indledtes en
fusionsproces, der samlede de to enheder til et nyt, fælles institut. Ved studiestart i september 2017
forventes den nye organisering og ledelse af instituttet at være på plads og arbejdet med den faglige og
sociale integration starter for alvor. For mere information om fusionsprocessen se Fusionshjemmesiden .
IOOS uddanner tandlæger, tandplejere, klinikassistenter, kliniske tandteknikere og grundforløbet for
laboratorietandteknikere og udbyder forskellige efter- og videreuddannelser. Du vil støde på forskellige
betegnelser for den institution, du er indskrevet på: IOOS, Skolen, Tandlægeskolen, instituttet – alt er en
del af det samme hus.

Praktiske oplysninger
Med din computer, tablet eller telefon kan du logge på det trådløse net Eduroam med dit AU-login. Dit login har du fået med meddelelsen om optagelse.

1

Hvis du oplever udfordringer med at komme på Eduroam, kan du henvende dig i it-supporten Health IT,
som du finder i lokale 1613-153.
Du har selvfølgelig adgang til PC’er på skolen; disse må udelukkende benyttes af studerende og
universitetets ansatte, og må ikke bruges til private spil, programmer eller opgaver
Blackboard (www.bb.au.dk) er AU’s e-læringsplatform. Her kan du finde generelle meddelelser fra
underviserne, oplysninger om undervisningsplaner og undervisningsmaterialer, efterhånden som de
indløber.
Guide til login finder du her.
Du kan logge ind med dit studienummer eller AU-id, og det er en forudsætning, at du forinden har været på
mit.au.dk (se optagelsesbrevet).
Du får en mailadresse, som er dit studienummer@post.au.dk for eksempel 201754321@post.au.dk. Det er
vigtigt, at det er denne mailadresse, du bruger, da al kontakt mellem underviserne og dig som studerende,
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.
Meddelelser fra studieadministrationen kommer enten på din au-mail eller via e-boks.
Skemaer, ændringer og aflysninger findes på www.webuntis.dk . I feltet ”skolenavn” skriver du: au_health.
Felterne med brugernavn og password skal ikke udfyldes. Tryk Enter, selv om systemet skriver, at
skolenavnet ikke findes. Skemaet er fleksibelt og det er en god idé at holde 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.
Du får en introduktion til Blackboard og WebUntis på intro-dagene.

Studieportalen
Oplysninger om studiets opbygning, studieordning, kursusbeskrivelser, tid og sted for prøver og omprøver
kan du finde her på Studieportalen under Klinisk tandtekniker. Her er ligeledes links til studievejledning og
information om udveksling mm. Du finder endvidere links til relevante love og bekendtgørelser og
ansøgningsskema til merit. Gå selv på opdagelse i Studieportalen.

Eksamen og fremdriftsreform
Du er automatisk tilmeldt undervisning og prøver på 1. og 2. semester af uddannelsen. Når du har bestået
disse, som udgør uddannelsens første studieår, tilmeldes du automatisk undervisningen og prøverne på 2.
år.
Hvis du overvejer at afmelde en eksamen, skal du kontakte én af vore studievejledere mhp. At søge om
dispensation til udsættelse.
Yderligere informationer om fremdriftsreformen og eksamen: Kontakt Søren Dam på
studieadministrationen, tlf. 8715 3076 eller studievejlederne på uddannelsen.

2

Sygemelding ved eksamen
Bliver du syg på eksamensdagen, skal du så tidligt som muligt ringe til AU Studier på tlf. 8716 7414 (tast 1
for sygdom).

Studieadministrationen (AU Studier Health)
Studieadministrationen ligger på 1. sal i bygning 1611 ud mod Høegh-Guldbergsgade. Klinisk
tandteknikeruddannelsens studiesekretær er Søren Dam (sdam@au.dk , 8715 3076), som sidder i lokale
1611-132. Søren udarbejder holdlister, er ansvarlig for det administrative omkring afvikling af eksamen
mm. Studieadministrationen Health har åbent mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Ledelse af den kliniske tandteknikeruddannelse
Den kliniske tandteknikeruddannelse ledes formelt af studielederen, som har ansvaret for, at de love og
bekendtgørelser, der danner grundlag for uddannelsen, overholdes. Studielederen er formand for
studienævnet, der er uddannelsens øverste styrende organ. Du får mere information om studienævnet og
de studerendes mulighed for indflydelse på studiet i løbet af de første uger efter studiestart.
Den daglige ledelse af uddannelsen varetages af en sektionsleder, der har ansvaret for den faglige drift af
uddannelsen.
Studieleder er Lene Martinussen (martinus@dent.au.dk ), 1614-389. Hvis du har kommentarer eller ønsker
til at forbedre den kliniske tandteknikeruddannelse, er du velkommen til at henvende dig.

Studiekort
Ved studiestart får du tilsendt et studiekort, som også er dit adgangskort til bygningen og dit navneskilt. 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 indskrivningsbekræftelse, som du kan udskrive fra Selvbetjening på nettet.
Da skriften på studiekortet er meget lille, vil vi anbefale, at du får fremstillet et navneskilt til brug på
klinikken. Kravene til egne navneskilte er, at de skal være forsynet med både for- og efternavn og at de skal
kunne tåle afspritning.

Bøger og undervisningsmaterialer
På den kliniske tandteknikeruddannelse skelner vi mellem bøger, som andre skriver og udgiver – og
undervisningsmaterialer, som fremstilles på uddannelsen. Vi anbefaler, at du venter med at købe brugte
bøger, til du er startet på studiet - det kan være, at der er kommet nye lærebøger eller nye udgaver.
Liste over de bøger du skal bruge på 1. studieår fremgår af studieportalen. Bøger til resten af studiet vil
fremgå af Blackboard.
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Undervisningsmaterialer (kompendier, instrumenter m.m.) til 1. år bestilles og betales på studieportalen.
Under ”Køb af bøger”” aktiverer du linket ”Bestilling og betaling af 1. års bogpakke” inden 31. august 2017
og betaler for 1. år . Husk at printe en bekræftelse på købet, som skal forevises for at få
undervisningsmaterialerne udleveret ved studiestart.

Erklæring om tavshedspligt
Som studerende på IOOS 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 patientbehandling på IOOS´ klinikker, er i ekstern
praktik eller på besøg på skoler/institutioner/ virksomhedsbesøg udenfor IOOS.
NB!! Erklæringen skal afleveres i studieadministrationen senest mandag den 11. september 2017.

Påklædning på klinikkerne
Du skal bruge kliniktøj og klinikfodtøj ved al undervisning på klinikker og laboratorier. Kliniktøjet består af
hvide bukser og hvid T-shirt med korte ærmer, og du skal have mindst to sæt, da tøjet skal skiftes dagligt
eller ved forekomst af synligt snavs.
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 sørger selv for rent kliniktøj.
Du må ikke have tildækket dine hænder, underarme og dit ansigt. Dette gælder dog ikke engangshandsker
og mundbind. Du får ved studiestart udleveret en folder om hygiejne og professionel adfærd på klinikken,
som vi vil bede dig sætte dig grundigt ind i, og hygiejneforskrifterne kan du også læse her: NIR
Hvis du er medlem af Odontologisk Forening (studenterforeningen OF), kan du herigennem købe kliniktøj
med rabat.
Der findes også en ordning for køb af klinikbriller, ordningen kan benyttes ved forevisning af studiekortet.

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 (en idé til juleønskesedlen). Se endvidere Statens Serum Instituts anbefalinger om forebyggelse her.

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 skader på patienten.
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Lokaler på IOOS
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 instituttets hoveddøre låses ca. kl. 17.00.
Instituttet forventer, at du behandler lokaler og inventar på en ansvarsfuld måde og forlader 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 – Odontologisk Forening (OF).

Bibliotek, studie- og grupperum
Der findes enkelte grupperum på IOOS, som kan anvendes af alle instituttets studerende og elever. Det
drejer sig om Pædagogisk værksted (1614-374), PC-rummet 1614-378, Det grønne samtalerum, 1613- ,
grupperummet 1613- samt de små grupperum på 4. sal i 1613.
Ud over disse har du mulighed for at bruge læsesale og grupperum i Victor Albeck-bygningen (VAB). Den
ligger overfor IOOS i Universitetsparken (og er en gammel, smuk og gennemrestaureret bygning). VAB
rummer Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek, samt IT-lokaler og grupperum. Grupperummene kan du
booke fra uge til uge, og det er muligt at spise sin 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 med 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 Det Kongelige Bibliotek, 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.

Garderobe
Du får et garderobeskab til overtøj og kliniktøj 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.

Rygepolitik
Skolen er røgfri og tobaksrygning kan foregå på nærmere anvist udendørs område.
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Uddannelsens opbygning
Al undervisning tager udgangspunkt i Studieordningen for den kliniske tandteknikeruddannelse. 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.
Du starter sammen med ca. 12 andre nye kliniske tandteknikere.

Hjælp og vejledning på studiet
Den kliniske tandteknikeruddannelse og tandplejeruddannelsen har to fælles studievejledere: Anne-Marie
Christensen og Mette Aakjær, begge har kontor på 3. etage i bygning 1614.
Studievejlederne tilbyder bistand og samtaler, hvis man undervejs i studiet støder på vanskeligheder, som
fx ændringer i studieforløbet, sygdom og fravær, andre vanskeligheder med at passe studiet,
eksamensangst, spørgsmål om videreuddannelse, vejledning i klageveje eller hvis man har brug for en
samtale om personlige kriser eller problemer.
For at give alle studerende den bedste start på uddannelsen, afvikler studievejlederne i løbet af september
en individuel samtale med hver enkelt ny studerende, hvor det afdækkes, om særlige forhold gør sig
gældende i forhold til den studerendes gennemførelse af uddannelsen. Her kommer man også ind på,
hvordan den enkelte kan tage ansvar for sin egen læring og udvikling.

Biblioteker på AU
Litteratur kan lånes og hjælp til litteratursøgning kan ydes på både Health Biblioteket, som ligger i Victor
Albeck Bygningen, skråt overfor instituttet, eller på Det Kongelige Biblioteks filial på AU, som ligger ved
hjørnet af Langelandsgade og Nordre Ringgade. Health Biblioteket er en filial af Det Kongelige Bibliotek og
bibliotekarerne her har særligt fagkendskab til sundhedsvidenskabelig litteratur. Online kilder og databaser
kan tilgås fra instituttets PC’er, eller man kan logge ind med sit studienummer hjemmefra og få samme
adgang.
Der gives introduktion til brugen af biblioteket på modul 1.

Studieteknik
På modul 1 er der en obligatorisk lektion, bl.a. vedr. Aarhus Universitets Rådgivnings- og Støttecenter, hvor
alle studerende screenes for ordblindhed. Selv om der er fokus på ordblindhed i hele uddannelsessystemet,
ser vi stadig studerende, som ikke har fået hjælp til dette tidligere. Derfor vil vi gerne yde støtte til
ordblinde studerende fra starten af studiet. Efter den første lektion i studieteknik er faget et tilbud til de
studerende, som ønsker at udvikle gode teknikker til læsning, notater m.m.

Uddannelsens pædagogiske profil
Den kliniske tandteknikeruddannelse vægter højt, at studerende udvikler forudsætninger for at kunne
reflektere over og forholde sig kritisk til egen læring og profession. Derfor stiller vi spørgsmål fremfor at
6

give svar, så undervisningen skaber nysgerrighed, undren og refleksion. Endvidere har vi fokus på de
studerendes styrker og anerkender forskellighed. Derfor er undervisningen baseret på dialog, gensidig
respekt og anerkendelse. Vi mener også, at det man lærer, skal give mening i forhold til det arbejde, man
udfører. På den kliniske tandteknikeruddannelse kobler vi teoriundervisning og praksis. Derfor er
undervisningen praksisnær, tidssvarende og målrettet professionen.

Evaluering af uddannelsen
Evalueringer ses som et meget vigtigt redskab på den kliniske tandteknikeruddannelse, når det skal
bedømmes, om uddannelsen kører hensigtsmæssigt.
Der kører en elektronisk evaluering af uddannelsen, som alle studerende bedes udfylde. Endvidere
modtager vi hvert år evaluering af uddannelsens eksterne eksamener fra de censorer, som bistår med at
gennemføre dem. Karakterfordelingen og gennemsnittet af de afgivne karakterer på de af uddannelsens
eksamener, som bedømmes med karakterer, kan ligeledes give en pejling af, hvordan de studerendes
læringsniveau ligger. De enkelte undervisere gennemfører også egne evalueringer af deres undervisning, så
de har mulighed for at justere på fx undervisningens form eller sammenhængen mellem undervisningens
form og eksamensformen.

Det sociale liv på den kliniske tandteknikeruddannelse og IOOS
Ved studiestart er der to introdage, hvor tutorer (fra 2. årgang) indfører nye studerende i skolens og
studiets kringelkroge, laver sociale aktiviteter som rundbold og fælles bytur. Introdagene ligger i år på den
31. august og den 1. september. Den 1. september vil uddannelsens undervisere endvidere stå for en lille
introduktion til studiet om formiddagen.
Tutorerne sørger for en fælles Facebookgruppe for den nye årgang, man kan se detaljer om den i
rushåndbogen, som de også har udarbejdet. På gruppen kan man stille spørgsmål til tutorerne allerede nu.
Tutorerne arrangerer den 22.-24. september en introtur for alle nye studerende på tandplejeruddannelsen
og den kliniske tandteknikeruddannelse. Her vil der være sjove aktiviteter og socialt samvær.
Tutorerne for årgang 2017 er
Line Nordstrøm, Emma Alstrup, Frederikke Gadvig, Sonja Jalal, Christina Dybdahl, Malene Bull, Sanne
Nielsen, Josefine Smedegaard, Shermin Khalil, Hesam Bashari, Rikke Bøgeholt, Mette Nielsen, Sara Lin og
Rikke Birkbak
På IOOS findes Odontologisk Forening, http://www.of.au.dk/ som er studenterforeningen ved Institut
for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet, og som samler studerende, der læser til:
tandlæge, klinikassistent, tandplejer og klinisk tandtekniker. OF er en studenterpolitisk forening og
et serviceorgan for alle studerende. OF har som formål at gøre livet lettere for de studerende på
IOOS – uanset uddannelse. I det studenterpolitiske liv er OF repræsenteret i de styrende organer
samt i en lang række udvalg, hvoraf kan nævnes: Arbejdsmiljøudvalget og Fællesklinisk
Koordinationsudvalg. OF repræsenterer de studerendes standpunkter for at skabe de bedst mulige
vilkår at studere under.
Under OF hører adskillige underudvalg, herunder festudvalget Apollonia, der med egne ord:
afvikler universitetets bedste fester under mottoet ”Du har ikke festet, før du har festet med
Apollonia”. Festerne finder sted om aftenen på fredage flere gange årligt, ligesom der nogle gange
årligt afholdes fredagscafeer sidst på eftermiddagen.
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Ny i Aarhus
Aarhus er Danmarks næststørste by med over 330.000 indbyggere.
Trods det er byen ikke særligt stor, så man kan sagtens komme rundt til alle byens kvarterer på cykel. Vil
man hellere køre, er der mange bybusruter og rutebiler, der kører gennem byen. Se en oversigt på
https://www.midttrafik.dk/
Aarhus letbane, som er helt ny, starter endvidere driften 23/9 i år.
Ønsker man at køre i egen bil, er det ofte svært at finde parkering i midtbyen, herunder i området ved
universitetet. I midtbyen betaler man oftest for at parkere, eller parkeringstiden er begrænset. Omkring
instituttet ligger en stor zone med 2-timers parkering samt en zone med fri parkering. Der er dog mange af
områdets beboere, som optager de frie pladser, hvorfor man ikke kan regne sikkert med at få en af disse.
Hvis man skal finde en bolig i Aarhus, er der hjælp at hente her:
https://studenterguiden.dk/Aarhus/studieboliger-kollegier/5 https://ungdomsboligaarhus.dk/
https://www.aarhusbolig.dk/

Ny på Aarhus Universitet
Et universitet er et stort sted med mange funktioner og personer.
Aarhus Universitet har som sin mission at skabe og dele viden.
Viden skabes via forskning og deles via uddannelse af studerende og ved at formidle viden til omverdenen,
fx via medier.
På IOOS har vi i øvrigt endnu en dimension knyttet til stedet, idet vi også yder patientbehandling. Alene på
voksenområdet er der over 60.000 besøg om året.
Universitetets ansatte er delt op i videnskabelige medarbejdere, der står for undervisning og forskning,
samt teknisk-administrative medarbejdere, som fx registrerer eksamensresultater og administrerer
studieordninger.
Aarhus Universitet (AU) er delt op i fire fakulteter:
Arts (AR) – de humanistiske studier som fx dansk og musik
Business and Social Sciences (BSS) – de samfundsfaglige og handelsfaglige studier som jura og
erhvervsøkonomi
Health (HE) – de sundhedsvidenskabelige studier som fx diætist og Klinisk tandtekniker
Science and Technology (ST) – de naturvidenskabelige studier som fx matematik og ingeniørvidenskab.
De fire fakulteter rummer tilsammen 27 institutter. Health – det fakultet, Klinisk tandteknikeruddannelsen
er placeret under, har fem institutter:
Institut for Biomedicin
Institut for Klinisk Medicin
Institut for Retsmedicin
Institut for Folkesundhed
Institut for Odontologi og Oral Sundhed.
Universitetet ledes af en rektor og hvert fakultet ledes af en dekan. Der ud over findes der masser af ord og
titler, fx lektor, empiri, professor, campus, institutleder, alumne, så det kan være svært at huske alle de nye
ord. På følgende link, udarbejdet på Arts, kan man orientere sig i den store mængde af særlige navne,
forkortelser og titler, som man støder på, på universitetet:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ordbog/
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Ferier/eller studiedage
Efterårsferie = studiedage
Juleferie = studiedage
Ingen vinterferie !!!
Påskeferie = studiedage
Sommerferie fra slutningen af juni til slutningen af august.
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