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VELKOMMEN TIL DPU 

Kære nye studerende,  

Tillykke med din optagelse og velkommen til Didaktik (dansk) på DPU, Aarhus Universitet, 

Campus Emdrup. 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 mandag d. 24. og tirsdag d. 25. 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. Ud over 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” 

● AUs it systemer   

● Videobiblioteket der indeholder velkomsttale fra institutleder, introduktioner til f.eks.         

studievejledningen, biblioteket, studenterpolitik mv. 

● 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” 
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Før mandag d. 24. august bedes du at have set de nedenstående videoer på: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/.  

● Velkomsttale fra Claus 

● Næstforperson i SN fortæller om SN og UN 

● Introduktion til studievejledningen og Karriere 

● Få overblik over IT-systemer på AU 

 

Mandag d. 24 august vil foregå online, over Zoom - start kl. 11.00. Her vil du have                 

mulighed for at snakke med tutorer, samt stille spørgsmål til de videoer du har set.               

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/4140236967 

 

KL 11.00-11.15 Velkomst. 

KL 11.15-12.00 Opsamling på videoerne hvor der er mulighed for at skille spørgsmål. 

KL 12.00-12.30 Gennemgang af IT på AU - mitstudie, Blackboard mm. 

KL 12.30-13.00 Pause. 

KL 13.00-13.30 Hvordan er det at være studerende på DPU? Tutorerne fortæller om 
deres erfaringer. 

KL 13.30-14.00 Opsamling og afslutning.  
 
 

Tirsdag d. 25. august vil du skulle møde ind på din uddannelse på Aarhus Universitet,               

DPU, Campus Emdrup. Nedenstående kan du se programmet for dagen.  

 
Kl 9.00 - 09.30 Du møder ind på din uddannelse i lokale A401 til velkomst.           

Uddannelsens tutorer vil tage pænt imod dig - både i lokalet og ude             
foran i gården. 

KL 09.30-10.00 Velkommen til didaktik (dansk). Tutorerne byder velkommen til        
didaktik (dansk) og giver informationer om studiestartsprogrammet       
samt opsamling på gårsdagens aktiviteter.  
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KL 10.00-11.00 Velkomst ved afdelingsleder Anna Karlskov Skyggebjerg samt       
Introduktion til ”Analyse og fortolkning”. 

KL 11.00-11.10 Pause. 

KL 11.10-12.10 Rundvisning på campus. 

KL 12.10-13.00 Frokostpause - kantinen har åbent, men vi anbefaler at I tager           

madpakke med, da der kan være run på.  

KL 13.00-16.00 Didaktikuddannelserne mødes i festsalen til fællesaktivitetet. 

KL 16.00-16.15 Pause. 

KL 16.15-17.00 Introduktion af de studenterpolitiske muligheder på AU og DPU,         

samt opsamling og evaluering på dagen, hvor tutorerne nedsætter         

et socialudvalg på holdet.  

KL 17.00-20.00 Socialt hygge. Der vil være nogle snacks og noget sodavand.  

(Hvis der er stemning for at vi bestiller noget mad, er der mulighed             

for det).  

 
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. På Studieportalen kan du også få overblik over de                

løbende arrangementer som bl.a. Studievejledningen og Arts Karriere holder.  

 

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                
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undervisere og andre uden. Sidst men ikke mindst vil du opleve aktiviteter både på              

campus, uden for campus og virtuelt. Men det er også vigtig 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.  

På 1. semester vil du på Dansk didaktik have 2 fag (Almen didaktik samt Analyse og                

fortolkning. Du vil modtage undervisning fordelt som læsning, gruppearbejde, forelæsning,          

feedback, workshops, blogs og online undervisning. 

Semesterplaner og litteraturlister til modulerne vil offentliggøres på Blackboard, når vi           

nærmer os studiestarten. 
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FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 

Didaktik (dansk) Gruppen for dig og dine nye studerende på Didaktik (dansk), 
Campus København 2020. Her kan du stille spørgsmål og få 
flere informationer. 

Bar Bund Gå evt. ind og 'like' DPU, Campus Københavns 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/studiemiljoevedd

pu/destuderendesraad/  

 

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 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 
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studiet samlet. 

Aarhus Universitet  www.au.dk - Aarhus Universitets hjemmeside 

 

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.  
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VELKOMMEN FRA TUTORER  

 

Dine tutorer 

Freja Fangel Sivebæk, tlf.: 26249665, mail: 201903466@post.au.dk  

Rikke Schmidt, tlf.: 51245307, mail: 201903467@post.au.dk  
 
 

Freja Rikke 
 

 
 

Vi glæder os til at se dig mandag d. 24. august (og møde jer tirsdag d. 25. august), og til at 

give dig og dine medstuderende en god studiestart! 
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