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VELKOMMEN TIL DPU 

Kære nye studerende,  
Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen ’Generel pædagogik’ på DPU, 
Aarhus Universitet, Campus Aarhus. Vi glæder os meget til at møde dig og byde dig velkommen.  
 
 
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. 
 
Før studiestartsdagene 
For at være godt klædt på til studiestart, anbefaler vi at du over sommeren især orienterer dig rigtig 
godt på følgende links (hyperlinks indsat): 

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

studievejledningen, biblioteket, studenterpolitik mv.  
•  AUs it systemer    
• Din specifikke uddannelses studiestartsside 
• 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”  

 

Virtuelle velkomst-/informationsvideoer 

Der vil på studiestartssiden (https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/) 

blive lagt velkomst-/informationsvideoer ud omhandlende info om DPU’s tilbudsvifte; 

studievejledningen, karrierevejledningen, studieadministrationen, biblioteket, mv. I bedes se disse 

videoer inden denne virtuelle studiestartsdag. Vi vil på studiestartsdagene vende de spørgsmål, I 

eventuelt måtte have til de forskellige introduktionsvideoer. 

Studiestartsdagene  
Grundet situationen med covid-19 vil studiestartsdagene i år være mærket af dette. Det får den 
betydning, at vi i år afholder torsdag d. 27. august som en virtuel studiedag via ’Zoom’, og fredag d. 
28. august bliver med fysisk fremmøde. Det betyder, at den virtuelle studiestartsdag vil være præget 

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://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
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af flere faglige oplæg, hvor fredagen bliver mere social orienteret. Vi håber på en forståelse fra jer 
studerende, men vi lover, at vi som cheftutorer, gør alt hvad vi overhovedet kan for, at I stadig får et 
par rige gode studiestartsdage!  
 
Der er nogle informationer vedrørende den virtuelle studiestartsdag, som er vigtigt, I får sat jer ind i 
inden studieopstarten(!), samt nogle bemærkninger til den fysiske studiestartsdag. 
 
Virtuel studiestartsdag 
Vi anbefaler, at I ugen inden studiestart forsøger at logge ind på Zoom ved at følge linket: 
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68457303731 og sørge for at I kan få programmet samt lyd og 
billede/kamera til at virke. Afhængigt af hvilke teknisk udstyr du vælger at benytte, er der nogle få 
gode råd til at få det til at virke:  

• Hvis du bruger smartphone, Ipad, eller computer som er drevet af primær apps, så vil Zoom 
være en app, som du skal downloade. Følg Zoomguiden via. linket til at oprette dig med 
brugernavn mm. 

• Hvis du bruger Windows computer, er det et program, som du henter ned på din computer. 
Her skal du være opmærksom på at åbne linket i Chrome, da vi har erfaring med at lyd og 
billede ikke virker, hvis du åbner i andre browser. Følg Zoomguiden via. linket til at oprette 
dig med brugernavn mm. 

• Hvis du bruger Macbook, er det et program, som du henter ned til din computer. Følg 
Zoomguiden via. linket til at oprette dig med brugernavn mm. 

 
Har du brug for hjælp i forbindelse med opsætning af Zoom, kan du hente hjælp til opsætning på 
AU´s hjemmeside: https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/ 
 
Fysisk studiestartsdag 
Ved dette års studiestart påvirker Covid-19 ligeledes den fysiske studiestartsdag. Med det opfordrer 
vi til, at du bliver hjemme, hvis du har symptomer på Coronavirus. Ligeledes opfordrer vi til, at I udviser 
hensyn ved god håndhygiejne, host og nys i albuebøjningen samt tager afstand til øvrige 
medmennesker, der opholder sig på campus. Der vil være sprit, som hænger tilgængeligt rundt 
omkring på campus - hvilket vi henstillet til, at alle benytter, af hensyn til vores alles sikkerhed. 
Desuden opfordrer vi til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer med afstandskrav, færden i 
offentlige rum og hvad der ellers gør sig gældende af hensyn vi må tage til hinanden. Vi vil sætte 
stor pris på, at vi alle hjælpes ad med at overholde disse hensyn gennem hele den fysiske dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68457303731?fbclid=IwAR2yV_KVuG9LwjGx9Ze5EBXgu0HzK-ub7N1hHNtVmog09T5Ur1-Sirz1HHQ
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
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Torsdag d. 27. august 2020 
Kl. 9.00 -9.15 Log på det digitale møde via dette link og tjek lyd og video 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68457303731 
Kl. 9.15-10.00 Velkommen til jer nye studerende 

Cheftutorerne præsenterer sig selv og dagens program 
De nye studerende præsenterer kort sig selv 

Kl. 10.00-10.35 Velkomstvideoer 
Vi ser den virtuelle velkomst fra institutlederen Claus Holm og fra 
viceinstitutleder Eva Viala sammen hver for sig 

Kl. 10.35-10.45 Pause 
Vi holder en kort pause fra skærmen 

Kl. 10.45-11.30 Velkommen på kandidatstudiet i Generel pædagogik  
v/ fagkoordinator Frederik Pio og afdelingsleder Oliver Kaufmann  

Kl. 11.30-11.50 En hilsen fra Alumneforeningen 
En repræsentant fra foreningen Generel pædagogik fortæller om 
alumneforeningen og deres arbejde 

Kl. 11.50-12.30 Frokostpause 
Vi slukker for lyd og billede og spiser vores frokost hver for sig 

Kl. 12.30-13.00 Introduktion af modulerne på 1. semester 
Modul 1: Didaktik og Læring v/ Clemens Wieser 
Modul 2: Pædagogik, samfund og kultur v/ Karen Bjerg Petersen 

Kl. 13.00-13.50 Studiegruppefacilitering  
v/ Clemens Wieser og cheftutorerne  
Cheftutorerne vil fortælle om deres erfaringer med studiegrupper og 
Clemens vil facilitere gruppedannelse 

Kl. 13.50-14.00 Tip en 13’er 
Cheftutorerne har lavet en lillequiz, hvor studerende skal finde svarene 
sammen hver for sig. 

Kl. 14.00-14.15 Afrunding og tak for i dag! 
Vi følger op på dagen, og siger tak for i dag. Nu skal hovederne hviles, og 
vi glæder os til at se jer i morgen på AU! 

 

Fredag d. 28. august 2020 
Kl. 9.30-10.00 Morgenmad med GP-holdet i lokale 1441-113  

Cheftutorerne præsenterer dagens program 
Kl. 10.00-10.30 Fagligt oplæg #1  

v/ Thomas Aastrup Rømer 
Kl. 10.30-11.15 Tour-de-Campus og Walk-&-talk 

Rundvisning i Nobelparken v/ tutorerne  
Kl. 11.15-11.30 Repræsentant fra SN og UN holder oplæg  

v/ Ander K. Hansen og Luise L. Nøhr 
Kl. 11.30-12.00 Fagligt oplæg #2  

v/ Merete Wiberg 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68457303731?fbclid=IwAR2yV_KVuG9LwjGx9Ze5EBXgu0HzK-ub7N1hHNtVmog09T5Ur1-Sirz1HHQ
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Kl. 12.00-12.30 Frokostpause 
Spis din madpakke eller køb mad i kantinen 

Kl. 12.30-13.30 Studiegruppedannelse 
v/ Clemens Wieser og cheftutorerne 
Der bliver dannet grupper fra gårsdagens facilitering, hvorefter der bliver tid 
til snak og lære hinanden at kende i de enkelte studiegrupper 

Kl. 13.30-14.00 GP og studiemonopolet 
v/ cheftutorer og et studiepanel 
I nye studerende får mulighed for at stille anonyme spørgsmål til vores 
studiepanel, som skal forsøge at besvare på bedste vis de spørgsmål, I må 
have – alt fra studiemiljø, til trivsel, til faglitteratur til undervisning til hvad 
fantasien stiller af grænser. 
Studiepanelet vil bestå af to nuværende studerende samt en dimittend – så 
I vil få mulighed for at kunne få stillet spørgsmål omhandlende studiet men 
også om tiden efter endt studie 

Kl. 14.00-14.15 Pause 
Kl. 14.15-15.00 Need to know – nice to know 

Tutorerne holder oplæg om AU’s faglige tilbud og sociale miljø 
Kl. 15.00-15.45 Sociale aktiviteter på GP-holdet 

v/ tutorerne 
Kl. 15.45-16.00 Spørgsmål og evaluering  

v/ tutorerne 
Kl. 16.00-20.00 GP hygger 

Vi hygger med aftensmad og socialt samvær 
Kl. 20.00 Tak for i dag! 

Vi glæder os til fremover at se jer i Nobelparken! 

 
 
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 dig bedst 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. På Studieportalen kan du også få 
overblik over de løbende arrangementer som bl.a. Studievejledningen og Arts Karriere holder.   
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LIDT OM LIVET SOM STUDERENDE PÅ DPU  
Hvad vil det sige at være fuldtidsstuderende:  
 
Et fuldtidsstudium svarer til 30 ECTS pr. semester. Omsat i timer siger det europæiske meritoverførsels- 
og meritakkumuleringssystem, at 1 ECTS point er 27,5 timer - altså ca. 825 timer på et semester. Det 
svarer i store træk til omkring 40 timer om ugen i de 20 - 22 uger et semester varer.  
Du vil opleve, at der er nogle studieaktiviteter, der bliver initieret af undervisere og andre du selv 
og/eller din gruppe skal tage initiativ til. Du vil opleve nogle aktiviteter med dine undervisere og 
andre uden. Sidst men ikke mindst vil du opleve aktiviteter både på campus, uden for campus og 
virtuelt. Men det er også vigtigt for os at understrege, at et studium er mere end summen af 
undervisning og forberedelse. Det er også at deltage i andre tilbud, der kan perspektivere dine 
studier. Det kan være, at du deltager i faglige debatcafeer, studenterpolitiske møder eller workshops 
hos Arts Karriere eller biblioteket. Måske du læser de artikler og gennemfører de øvelser, der ligger 
på Studypedia. Det kan også være, at du har en aftale med studievejledningen eller bruger byens 
kulturelle tilbud til at perspektivere dine studier. I nedenstående model kalder vi denne tid for 
”Studielivstid”.  
Eksempelvis kan timerne være fordelt således:  
 

Modul 1 (15 ECTS) Modul  2 (15 ECTS) 
60 timer Undervisning  55 timer Undervisning 
260 timer Forberedelse: læsning, 

gruppearbejde, e-læring, 
forberedelse af oplæg, feedback, 
skriveøvelser mv.  

230 
timer 

Forberedelse: læsning, 
gruppearbejde, e-læring, 
forberedelse af oplæg, feedback, 
skriveøvelser mv. 

65 timer Eksamen – skrive synopsis og 
mundtlig eksamen 

100 timer Skrive eksamensprojekt  

25 timer Studielivstid  30 timer Studielivstid 
410 timer Samlet timetal 415 

timer 
Samlet timetal 
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VELKOMMEN FRA JERES CHEFTUTORER 

Kære nye studerende på Generel pædagogik-holdet (som i daglig tale bliver kaldt GP)!  
 
Vi hedder Lene og Luise, og vi skal være din cheftutorer i den kommende studiestart. 
Vi glæder os rigtig meget til at tage imod dig og have et par super gode studiestartsdage sammen 
med dig og dine medstuderende. 
 
I år vil studiestartsdagene blive faciliteret anderledes grundet covid19, men bare rolig – vi får stadig 
et par super gode dage sammen! 
Torsdagen vil, som nævnt tidligere i pjecen, blive afviklet virtuelt. Det betyder, at vi i vores første møde 
sammen skal lære hinanden at kende på afstand. Det er ikke optimalt, men vi gør alt hvad vi kan, 
for at I stadig kommer til at hilse på jeres medstuderende og får et indtryk af hvem jeres hold er, og 
hvad det er for et studie I tager hul på. Torsdagen vil overvejende bære præg af en masse 
informationer, og så vil vi tage revanche om fredagen med sociale aktiviteter. 
 
Virtuel studiestart eller ej, vil de første to dage byde på en masse nye indtryk, og det kan virke en 
smule overvældende – men bare rolig – I vil stille og roligt få styr på de forskellige ting. Vi vil, som 
jeres cheftutorer, ligeledes være jer behjælpelige alt hvad vi overhovedet kan, for at besvare de 
spørgsmål, I må have både før, under og efter studiestart. 
 
Da vi stod foran studiestartsdagene, rumsterede der bl.a. tre spørgsmål hos os: skulle vi medbringe 
computer, hvad med madpakke, og skal vi mon læse i sommerferien? 
    I behøver ikke medbringe en computer om fredagen, medmindre I gerne vil notere lidt undervejs 
– men vores anbefaling er, at I blot skal lade jer inspirere og lytte disse dage og så tage computeren 
med, når undervisningen begynder. I skal medbringe en kuglepen og en blok på dagen.  
    I forhold til mad til frokostpausen kan vi huske, at det rumsterede lidt hos os begge, inden vi 
startede: hvad gør man lige med madpakke? Er der nogen, der har mad med, eller køber alle mon 
i kantinen de to første dage? Personligt købte den ene cheftutorer mad i kantinen, og den anden 

cheftutorer havde en uinspirerende madpakke med to rugbrødsklapsammen med 😉😉. 
    I forhold til om der mon er noget, I kan læse i sommerferien for at være bedst mulig forberedt til 
studiestart, er vores personlige erfaring og råd, at I skal holde sommerferie – der bliver rigeligt med 

læsning, når semesteret starter 😊😊. Og det er meget individuelt, hvilke bøger og undervisningsemner 
der siger én noget, og derfor kan vi ikke på hele holdets vegne anbefale nogle specifikke bøger, der 
er gode at læse forinden. Modulkoordinatorerne vil i jeres undervisningsplan nævne nogle bøger, 
der kan være anbefalelsesværdige at anskaffe. Tag et kig på de bøger og samtidig vil vi gerne 
nævne, at det er helt legalt at vente med at købe dem til undervisningen er i gang, og det er også 
legalt selv at beslutte, hvorvidt I gerne vil købe bøgerne. 
 
Hvis du har spørgsmål og er du i tvivl om noget vedrørende studiestarten, er du velkommen til at 
kontakte os, dine tutorer. 
 
Vi har oprettet en Facebook-gruppe, der hedder ”Generel pædagogik Aarhus 2020”, hvor I meget 
gerne må anmode om medlemskab. Gruppen vil fremover fungere som jeres platform som 
studerende og hold, hvor I kan kommunikere internt med hinanden. 
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Vi har personligt været meget glad for vores gruppe, så vi vil anbefale på det kraftigste, at I melder 
jer inde i gruppen. Gruppen kan bruges både til faglige emner, men gruppen kan også bruges til 
sociale tiltag!  
Vi vil også figurere inde i gruppen, så I vil også der have mulighed for at komme i kontakt med os, 
hvor vi vil hjælpe jer med at besvare de spørgsmål, I måtte have. 
 

Vi glæder os til at møde dig! 😊😊  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lene H. Larsson  Luise L. Nøhr 
Email: 201902588@post.au.dk Email: 201902567@post.au.dk 
Mobil: 29 26 85 26  Mobil: 28 43 03 65  

mailto:201902588@post.au.dk
mailto:201902567@post.au.dk
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FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 
 
Generel pædagogik Aarhus 2020 

Gruppen for dig og dine nye medstuderende på Generel pædagogik, 
Campus Aarhus 2020. Her kan du stille spørgsmål og få flere 
informationer om studiestarten. 

 
Paideia Gå evt. ind og 'like' DPU, 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.   
 
Studypedia og studieliv      Facebookgruppen Studieliv på Arts giver gode råd og ideer til 

studielivet og studierne 
 

ANDRE NYTTIGE HJEMMESIDER 
 
Studiestartsiden På studiestartssiderne  (link) kan du bl.a. finde den vigtige ”tjekliste til 

studiestartere” med information om studiekort, AU-mail, trådløst netværk 
og meget anden relevant information om studiestarten på vores fakultet, 
Arts. 

 
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 

 
 
 
 

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/
https://www.facebook.com/StudielivARTS/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
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.  
 
Vi glæder os til at se dig torsdag d. 27. august og til at give dig og dine medstuderende en god 
studiestart! 
 
 

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/
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