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VELKOMMEN TIL DPU 

Kære nye studerende,  

Stort tillykke med din optagelse og velkommen på Pædagogisk Antropologi på Aarhus Universitet. 
Vi glæder os rigtig meget til at møde dig, og byde dig velkommen på Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse, DPU.  

FØR, UNDER OG EFTER STUDIESTARTSDAGENE 

For at give dig en god start på uddannelsen har vi planlagt et studiestartsprogram til dig og dine 
medstuderende torsdag d. 27 og fredag d. 28. august 2020, som giver dig god mulighed for både 
at få styr på alt det praktiske, få indsigt i det faglige miljø, du skal til at være en del af, og selvfølgelig 
for at møde dine medstuderende, undervisere og igangværende studerende. Udover de to dage, vil 
der være øvrige aktiviteter både før og efter studiestartsdagene, som vi stærkt anbefaler dig at 
deltage i, så du kan få den bedst mulige start på DPU. Grundet COVID 19 har universitetsledelsen 
besluttet at gøre en del af studiestarten og undervisningen i efteråret digital. Det forudsætter, at du 
har en computer med kamera og et par gode høretelefoner med mikrofon. Desuden betyder det at 
vi torsdag d. 27. august kun kan mødes fysisk halvdelen af dagen, og at vi skal opholde os udenfor 
Nobelparkens bygninger. Derfor bruger i torsdag formiddag hjemme, hvor i kan få set de oplæg som 
er lagt ud online, inden vi alle mødes udenfor ved Nobelparken, hvor i vil blive taget imod af os 
tutorer og vores afdelingsleder.  

Inden vi går hjem torsdag deles i desuden op i to hold. Disse skal bruges om fredagen, hvor vi vil 
være indenfor i Nobelparkens lokaler. AU forventer at der bliver sat udendørstoiletter op rundt 
omkring campus, som vi skal benytte torsdag.  

Før studiestartsdagene: 
For at være godt klædt på til studiestart, anbefaler vi at du især orienterer dig rigtig godt på følgende 
sider (med hyperlinks): 

• Studiestartsiden. Her finder du information om studiekort, AU-mail, trådløst netværk og meget 
anden relevant information om studiestarten på vores fakultet, Arts. 

• ”Tjekliste til studiestartere”. 
• Videobiblioteket der indeholder velkomsttale fra institutleder, introduktioner til f.eks. 

studievejledningen, biblioteket, studenterpolitik mv.  
•  AUs it systemer.   
• Seneste Covid 19 orientering fra AU. 
• Studypedia – hvor du finder en masse gode råd om at være studerende på AU. 
• AUs anbefalinger og vejledninger til at være ”digital studerende”. 
• Din specifikke uddannelses studiestartsside (https://kandidat.au.dk/paedagogiskantropologi/)  

Vi vil desuden opfordre jer til at blive medlem af vores fælles Facebook-gruppe, hvor der vil være 

mulighed for at ”møde hinanden”, og stille spørgsmål til både os og hinanden. Den er allerede 

åben for jer nu, og kan findes ved at søge på:  

”Pædagogisk Antropologi Aarhus -2020” eller ved at bruge dette link: 

https://www.facebook.com/groups/2587138924934890  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/online-studiearbejde/
https://kandidat.au.dk/paedagogiskantropologi/
https://www.facebook.com/groups/2587138924934890
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Studiestartsdagene d. 27. og 28. august: 

Torsdag d. 27. august 2020 
Kl. 9-11 Hvis du ikke allerede har set de virtuelle oplæg og velkomst fra DPU, kan du 

benytte tiden til det her. Du tilgår oplæggene via det samme link, som er 
henvist til ovenfor.  

Kl. 11.15-11.30 Velkomst på Pædagogisk Antropologi. Vi mødes udenfor bygning 1441. 
Introduktion til uddannelsen ved afdelingsleder Ida Wentzel Winther.  

Kl. 11.45-12.30 Oplæg ved tutorerne Lisa og Pernille.  

Kl. 12.30-13.15  Fælles frokost. Vi finder et godt sted at sidde udenfor. Husk madpakke, da vi 
ikke kan bruge kantinen torsdag! 

Kl. 13.15-13.45  Oplæg ved Lisa og Pernille. Vi fortæller om studielivet, udvalg og hverdagen 
som studerende.  

Kl. 13.45-14.15  Oplæg ”Hvad er Pædagogisk Antropologi” ved afdelingsleder Ida Wentzel 
Winther.  

Kl. 14.15-?? Vi inviterer alle med over i Universitetsparken til hygge, og siger tak for i 
dag.  

 
Fredag d. 28. august 2020 

Kl. 9.30-10 
 

Fælles morgenmad på holdene (lokale 1441-010 og 1441-110). Vi giver en 
kop kaffe og en croissant.  

Kl. 10-10.45 Oplæg ved Ida og Pernille omkring studiets opbygning (hold 1).  
Kl. 10-10.45 Rundvisning i Nobelparken med Lisa (hold 2).  
Kl. 10.45-11 Pause.  
Kl. 11-12 Oplæg ved Ida og Lisa omkring studiets opbygning (hold 2). 

Kl. 11-12 Rundvisning i Nobelparken med Pernille (hold 1).  

Kl. 12-13 Frokost i de to lokaler. Spis din madpakke eller køb mad i kantinen.  

Kl. 13-13.45 Fagligt oplæg ved Jakob Krause (hold 1). 

Kl. 13-13.45 Fagligt oplæg ved Ph.d.-studerende Rianne Slingerland (hold 2).  

Kl. 13.45-14 Kort pause. 

Kl. 14-14.45 Fagligt oplæg ved Jakob Krause (hold 2). 

Kl. 14-14.45 Fagligt oplæg ved Ph.d.-studerende Rianne Slingerland (hold 1).  

Kl. 14.45-?? Lisa og Pernille inviterer alle studerende med i Uni-parken til spil og hygge, 
og vi siger tak for i dag.  
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Efter studiestartsdagene: 
Vi anbefaler at du bruger lidt mere tid på at orientere dig på AU’s forskellige hjemmesider 
efter studiestartsdagene. Her finder du blandt andet gode råd til hvordan du strukturerer din 
tid som studerende, gruppearbejde og læse- og notatteknikker. Gå desuden ind og følg 
uddannelsens og DPU’s forskellige sider på Facebook:  
 
Paideia Campus Aarhus fredagsbar. Her kan du blive opdateret om, hvornår der 

er fredagsbar på dit nye studium. 

DSR   DSR – De studerendes råd på DPU understøtter studiemiljø og godt 
studieliv. Hvis du vil følge med i, hvad der sker, eller selv har ideer til 
foreninger eller andet, så kontakt DSR. 
Facebook gruppe: https://www.facebook.com/DSRDPU/  
Hjemmeside: https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destu
derendesraad/  
 

DPU, Aarhus Universitet  Instituttets officielle Facebook-side, hvor der jævnligt kommer relevante 
informationer. 

Studievejledningen DPU  Studievejledningens Facebook-side, hvor der kommer opslag om 
forskellige workshops og anden studierelevant information.   

Studieliv på AU                 Facebookgruppen ”Studieliv –Aarhus Universitet” giver gode råd og ideer til 
studielivet og studierne. 

ANDRE NYTTIGE HJEMMESIDER 

Studieportalen På Studieportalen finder du oplysninger om blandt andet undervisere, 
studievejledning, fag, studieordninger og eksamensformer. Her er alt 
information, du skal bruge under studiet samlet. 

Aarhus Universitet                 www.au.dk – Aarhus Universitets hjemmeside. 

 

 
 
Den videre studievelkomst på DPU: 
Fra mandag d. 31. august starter semesteret og hermed din undervisning.  
I den første tid på studiet vil du opleve at få en del tilbud, der – i sammenhæng med og/eller rundt 
om din undervisning – hver især og på forskellig vis vil klæde digdst muligt på til at komme igennem 
dit studium. Der vil f.eks. være en workshop om studiegrupper, hvor du og din gruppe får vigtige 
redskaber til at skabe de bedste rammer for samarbejdet.  Du skal også en tur forbi biblioteket, som 
vil fortælle om deres mange tilbud og ressourcer. Tidspunkterne for disse arrangementer vil fremgå 
af undervisningsplanerne. På Studieportalen kan du også få overblik over de løbende 
arrangementer som bl.a. Studievejledningen og Arts Karriere holder. 
   

https://da-dk.facebook.com/PAIDEIABARN/
https://www.facebook.com/DSRDPU/
https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destuderendesraad/
https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destuderendesraad/
https://da-dk.facebook.com/DPU.AarhusUniversitet/
https://da-dk.facebook.com/studvejdpu/
http://www.studerende.au.dk/arts
http://www.au.dk/
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FIND VEJ TIL DPU 

Brug hjemmesiden eller download app’en: AU Find 

 

 

KONTAKTINFORMATION 

Har du spørgsmål vedr. din uddannelse, som du ikke får svar på via Studieportalen eller 
Studiestartsiden, kan du kontakte Studiecenteret eller Studievejledningen på DPU. 

Er du i tvivl om noget vedrørende studiestarten, er du velkommen til at kontakte dine tutorer. De er 
her for at hjælpe dig og dine medstuderende til at få en god studiestart.  

Lisa Melsen: 201903202@post.au.dk  

Pernille Pihl Jespersen: 201903210@post.au.dk  

Vi glæder os til at se dig torsdag d. 27. august, og til at give dig og dine medstuderende en god 
studiestart! 

De bedste hilsner fra dine tutorer 

Lisa & Pernille  

http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/aufind/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studiecenter-arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studievejledere/edu/
mailto:201903202@post.au.dk
mailto:201903210@post.au.dk
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