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Velkommen til DPU 
Kære nye studerende, 

Tillykke med din optagelse og velkommen til Pædagogisk antropologi på Aarhus Universitet, 
Campus Emdrup. Vi glæder os 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 tirsdag den 25. og onsdag den 26. 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.  

Vi anbefaler, at du orienterer dig rigtig godt på studiestartssiderne: 
 Link til studiestart: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ 
 Link til tjekliste for nye studerende: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-
studerende/   

 
Før studiestartsdagene  
Før studiestartsdagene den 25. og 26. august 2020 anbefaler vi, at i ser de 
introduktionsvideoer, der er tilgængelige på denne side:  
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/.  

De omhandler blandt andet universitetets IT-systemer, biblioteket og andre praktiske ting for 
studielivet på AU. I kan efterfølgende få hjælp til de forskellige sider af os tutorer, IT-helpdesk 
eller hos studievejledningen.  

Yderligere vil vi opfordre dig til at blive medlem af vores fælles Facebook-gruppe, hvor der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål til både os og hinanden. Den er allerede åben for jer nu, 
og kan findes ved at søge på ”Pædagogisk Antropologi Emdrup - 2020” eller ved at bruge 
dette link: https://www.facebook.com/groups/987343991725532 

Herudover anbefaler vi, at du holder dig orienteret på Facebook-gruppen og på din AU-mail. 
Hvis du ikke ønsker at have en Facebook profil, beder vi dig sende en mail til tutorerne 
således de ved besked. Ellers vil øvrig information blive lagt uploadet i Facebook-gruppen. 

 

 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
https://www.facebook.com/groups/987343991725532
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Program for studiestartsdagene 
Særlige omstændigheder grundet Covid-19 

Grundet Covid-19 er der i studiestartsdagene nogle særlige omstændigheder, der skal tages 
højde for. Dette betyder blandt andet, at vi onsdag den 26. august er blevet nødsaget til at 
opholde os udendørs i dagtimerne. Her forventer AU, at der vil blive sat udendørs toiletter op 
rundt omkring campus’ område, som vi kan benytte os af. Herudover skal der begge 
studiestartsdage holdes en meters afstand, for at overholde afstandskravet.   

Tirsdag den 25. august 2020  

Kl. 9:30-10 Du møder ind på din uddannelse i Festsalen i bygning A, lokale 7210-220 til 
morgenkaffe, croissanter og velkomst. 

Kl. 10-10:10 Velkomst og præsentation af de to dages program v. tutorere.  

Kl.10:10-10:30 Velkommen til Pædagogisk antropologi v. uddannelsesleder Ida Winther. 

Kl. 10:30-11:15 Speed-friending. 

Kl. 11:15-12 Fagligt oplæg v. Karen Valentin.  

Kl. 12-13 Frokostpause sammen.  

Vi opfordrer til, at man medbringer egen madpakke på grund af Covid-19 og 
afstandskravet, og ellers er der mulighed for at købe mad i kantinen.   

Kl. 13-13:15 Præsentation af UN v. pædagogisk antropologis UN-studenterrepræsentant, 
Lotte.  

Kl. 13:15-13:45 Social aktivitet.  

Kl. 13:45-15:30 Rundvisning på campus v. tutorere.   

 

Kl. 15:30 -16 Opkobling til AU’s internet (Eduroam) og introduktion til Zoom + fælles 
afslutning, samt information om i morgen.  
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Onsdag den 26. august 2020 
Som tidligere nævnt skal vi være udenfor denne dag på grund af Covid-19. Vi mødes derfor på 

græsplænen foran bygning A.  

Kl. 10-10:15 Morgenvelkomst.   

Kl. 10:15-11:15 Gennemgang af det første år v. Ida Winther i dialog m. tutorerne.  

Kl. 11:15-12:00 Quiz v. tutorere.    

Kl. 12-13 Frokostpause sammen.  

Vi opfordrer til, at man medbringer egen madpakke på grund af Covid-19 og 
afstandskravet, og ellers er der mulighed for at købe mad i kantinen.    

Kl. 13-14 Fagligt oplæg v. Eva Gulløv. 

Kl. 14-14:45 Social aktivitet.  

Kl. 14:45-15:15 Evaluering af studiestartsdage + nedsæt socialt udvalg.  

Kl. 15:15-17 ish  Rundbold.  

Kl. 17-21 Fællesspisning og hygge på holdet.  

 
Efter studiestartsdagene 
Fra mandag den 31. august starter det nye semester 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 for eksempel 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. 

 Link til studieportalen: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/  
 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
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En lille velkomsthilsen fra dine tutorer 
Kære nye studerende på Pædagogisk antropologi! 

Vi hedder Johanne og Sofie, og vi skal være dine tutorer i din kommende studiestart. Vi glæder 
os utrolig meget til at tage imod dig, lære jer at kende og bare have et par virkelig gode 
studiestartsdage sammen med dig og dine medstuderende – hvor vi sammen kan få styr på alt 
det, som et nyt studie kræver.  

Som tidligere skrevet i dette dokument, er det en lidt anderledes studiestart i år grundet 
Covid-19, idet den anden studiestartsdag dag udelukkende vil foregå udenfor (i dagtimerne, 
med fællesspisning indenfor om aftenen). Du behøver derfor kun medbringe computer den 
første dag (tirsdag), hvorimod du den næste dag (onsdag) skal klæde dig efter vejret.  

De første to dage vil 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 og vi vil, som jeres tutorer, 
hjælpe jer godt på vej og svare på alle de spørgsmål som i må have både før, under og efter 
jeres studiestart – I er altid velkomne til at komme til os. 

Vi opfordrer dig til at blive en del af Facebook-gruppe, som vi har oprettet særligt til jeres 
hold. Herinde vil du løbende kunne orientere dig, stille spørgsmål eller blot “små snakke” med 
dine medstuderende. Vi tilskynder til at man finder Facebook-gruppen og bliver medlem, da 
det er vores mulighed for at kommunikere med jer inden studiestart – og hvor I kan stille 
jeres eventuelle spørgsmål inden vi mødes. 

 Søg på: “Pædagogisk antropologi Emdrup-2020”.  

Hvis du har spørgsmål eller er du i tvivl om noget vedrørende studiestarten, er du selvfølgelig 
også velkommen til at kontakte os, dine tutorer på mail eller Facebook. 

Vi glæder os utrolig meget til at møde dig og dine medstuderende efter sommerferien! 😊😊  

Mvh. dine tutorer – Johanne og Sofie. 

 

Kontaktoplysninger:  

Johannes au-mail: 201903175@post.au.dk 

Sofies au-mail: 201903151@post.au.dk  

 

 

 

 

 

 

mailto:201903175@post.au.dk
mailto:201903151@post.au.dk
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Følg uddannelsen og DPU på Facebook  
Pædagogisk antropologi  Gruppen for dig og dine nye studerende på Facebook. Søg på: 

“Pædagogisk Antropologi Emdrup - 2020”. Her kan du stille spørgsmål 
og få flere informationer om studiestarten.  
Link til Facebook-gruppe:  
https://www.facebook.com/groups/987343991725532/  

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/studiemiljoeveddpu/destude
rendesraad/  

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 studiet samlet. 

Mitstudie.au.dk På https://mitstudie.au.dk/ finder du et samlede overblik over studiet, 
studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her kan du også se dit 
undervisningsskema og finde genveje til bl.a. din au.mail, Blackboard og 
studieordningen. 

Blackboard  På https://blackboard.au.dk/ finder du overblik over dine moduler, 
informationer fra dine undervisere samt dine undervisningsplaner 
herunder litteraturliste til det enkelte modul. 

Aarhus Universitet              www.au.dk - Aarhus Universitets hjemmeside 

 

https://www.facebook.com/groups/987343991725532/
https://www.facebook.com/groups/BarBund/
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
https://mitstudie.au.dk/
https://blackboard.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.  

Cheftutorer:  Johanne Skov Nielsen: 201903175@post.au.dk 

Sofie Moesgaard Dyrvig: 201903151@post.au.dk  

Vi glæder os til at se dig tirsdag den 25. 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/
mailto:201903175@post.au.dk
mailto:201903151@post.au.dk
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