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Kære studerende, 

Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, Campus 
Aarhus!  

 
At starte på et nyt studium kan føles som en stor omvæltning; måske er du lige flyttet til byen, måske 
er det ved at være lang tid siden, at du har åbnet en bog, måske kommer du fra et andet studium, 
hvor tingene har fungeret på en helt anden måde, eller måske kommer du direkte fra en 
ungdomsuddannelse, hvor alt er tilrettelagt for dig. Derfor er vi en stor flok tutorer, der står klar til 
at hjælpe dig så godt i gang med studiet som overhovedet muligt. 

 
På de kommende sider finder du en masse praktiske informationer, som vil være væsentlige for dig 

og din studiestart. For at hjælpe dig godt i gang på uddannelsen har vi tutorer skræddersyet et 

program, som vil give dig en god studiestart, og som vil ryste dig og dine medstuderende godt 

sammen. Vi har lagt vægt på, at du får en tryg og lærerig studiestart, som vi håber, at du vil tage godt 

imod. Vi følger løbende med i gældende Covid restriktioner og planlægger selvfølgelig efter gældende 

regler. Se seneste Covid retningslinjer på AU her. Covid betyder også der kan ske ændringer i 

programmet med kort varsel, så hold dig orienteret.  

 

Denne pjece indeholder nyt program over introdagene i introugen. Introdagene vil byde på en god 

blanding af faglige og sociale arrangementer, der vil belyse, hvad det vil sige at være 

universitetsstuderende på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Introdagene 

ligger i uge 34 fra d. 23.-27. august.  

 

Du kan med fordel bruge pjecen som et opslagsværk efter introugen, for at genopfriske alle de 

muligheder I har som studerende og al den praktisk information, der er god at have i rygsækken den 

første tid.  

 
Slutteligt skal du vide, at vi også vil være dine tutorer efter introugen, og at du derfor altid kan 

komme til os med dine spørgsmål eller bekymringer, også efter du er kommet godt i gang med 

studiet. 

 
Er du i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at give dig den bedst tænkelige 

start på en uddannelse, som er relativ ny, men virkelig spændende. Vores kontaktinformationer 

finder du sidst i denne pjece. 

Vi glæder os til at møde dig og komme i gang med en uforglemmelig uge!  

De bedste hilsner fra, 

Tutorerne 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
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Før studiestarten 
Du har modtaget et velkomstbrev fra studiestartskoordinatorerne med et link til vores digitale 

studievelkomst ”Study@AU”. Vi vil vi anbefale dig at lave en god kop kaffe eller te og sætte dig et 

roligt sted og gennemgå de 4 digitale moduler. Med Study@Au bliver du introduceret til bl.a. AU 

som organisation, din studieordning, de digitale platforme du skal bruge i dit nye studieliv, til de 

mange ressourcer AU tilbyder dig som studerende (fx.bibliotek, Studievejledningen, 

Karrierevejledningen mv) og så selvfølgelig de mange faglige og sociale fællesskaber, du har 

mulighed for at engagere dig i din studietid.  

 

Desuden opfordrer vi dig til at bruge lidt tid på:   
 

• Studiestartssiderne for studerende på ARTS  
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/uddannelsesvidenskab/ 

• Tjekliste til studiestartere 

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

• Hvis du har særlige behov/funktionsnedsættelse og har brug for vejledning, støtte eller 

hjælpemidler, anbefaler vi dig snarest muligt at kontakte ”Særlig Pædagogisk Støtte”   

• AU følger COVID situationen tæt og efterlever altid sundhedsmyndighedernes bestemmelser. 

Vi kan med kort frist blive nødt til at omlægge hele eller dele studiestarten og undervisningen 

til digitale løsninger. Hold dig derfor orienteret på studiestartssiderne helt frem til 

studiestart.  For at forberede dig på et eventuelt digitalt scenarie, skal du efter du har fået dit 

AU-login følge vejledningen for at downloade ”Zoom” her og desuden opfordres du til at 

have et godt headset med microfon til rådighed)  

 

Introugen 
Introugen byder på faglige såvel som sociale aktiviteter. Den har til formål at introducere dig for dit 

nye studie, studiemiljø og give dig og dine medstuderende et godt og socialt sammenhold. Du vil i 

løbet af ugen blive introduceret for dine kommende fag, nogle af dine undervisere samt få en masse 

praktiske informationer. 

 
Herudover vil der være klassiske ”ryste-sammen”-lege, konkurrencer, en tur rundt i Aarhus og 

meget, meget mere. I det hele taget bliver det en rigtig indholdsrig og sjov uge, og vi glæder os til 

at dele dette med dig! Målet er, at vi sammen får nogle uforglemmelige oplevelser, der vil skabe 

det bedst mulige udgangspunkt for din, dine medstuderende og vores fremtid på 

Uddannelsesvidenskab. 

 
Programmet ser du på næste side.  
Der tages forbehold for løbende ændringer. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/uddannelsesvidenskab/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
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://studerende.au.dk/sps/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/
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Program 
 

Mandag d. 23/8 

Mødested: Tåsingegade. Der står tutorer i lyserøde trøjer omkring Nobelparken for at vise jer vej. 

 

10:00: UN-forperson Kristina Mariager-Anderson, studievejledere og cheftutorer byder velkommen 

på bacheloruddannelsen i UDV. Derefter inddeling af familier.  

11:30: Lege i familier + frokostpause.  

12:30: Introduktion til Studenterbaren.  

13:15: Introforelæsning med Lars Hammershøj. 

14:15: Leg/rundtur i Nobelparken i Ha’ det sjovt hold. 

16:45: Fælles opsamling og afrunding - info til resten af ugen.  

17:00: Tak for i dag!  

Medbring: Madpakke og tøj til vejret  

 

Tirsdag d. 24/8 

09:00: Mød op til morgenhygge hos jeres tutorfamilier.  

10:30: Online introforelæsning med en Ida Juul. 

12:15: Arts karriere holder digitalt oplæg.  

12:45: Virtuel rundtur af Nobel Bibliotek.  

13:00: Spisning af medbragte madpakker og gå op til Uniparken. 

14:00: Uni-parkens bucketliste-løb! Her skal vi blandt andet stifte bekendtskab med: Nobelparken, 

Det kongelige bibliotek, Søauditorierne, MatKant, Stakbogladen og Studenterhuset 

16:00: Vi mødes ved studenterhuset og siger tak for i nu.  

18:00: Mødes med familiegruppe til aftensmad på aftalt sted og videre til pubcrawl.  

Medbring: Madpakke og tøj til vejret  

 

Onsdag d. 25/8 

09:00: Introduktion fra de forskellige organisationer og råd på AU og DPU. Præsentation af faghold 

og ud i mindre lokale.  
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10:30: Introduktion og inddeling af studiegrupper samt dannelsesrejsehold og tema. 

11:30: Frokostpause. 

12:00: Introduktion til holdundervisning på modul 1 og 2, IT-kursus og studierelevante oplæg 

roterende i hold samt indlagte pauser.  

16.00: Tak for i dag!  

Medbring: COMPUTER, AU-id, Studiekort, madpakke og tøj efter vejret. Onsdag bliver en lang dag. 

Vi vil gøre vores bedste for at give jer nogle sjove pauser og pusterum, men husk det gode humør 

og en stor madpakke! Og ikke mindst computer til IT-kursus.  

 

Torsdag d. 26/8 

10:00: I mødes med jeres studiegruppe på aftalt mødested.   

11:30: Følges med studiegrupper ud til Egå Engsø.  

12:00: Hygge, sjov og lækker frokost ved Egå Engsø.   

16:00: Tak for i dag! 

Medbring: Vi skal være udenfor hele dagen, så ifør dig tøj, der passer godt til vejret. Dog behøver 

du IKKE medbringe frokost til i dag, men snacks er altid en god idé.  

 

Fredag d. 27/8 

10:00: Forberedelse til dannelsesrejsen med croissant og kaffe fra kantinen.  

11:00: Frokostpause. 

11:30: DEN STORE DANNELSESREJSE. 

15:00: Tak for nu!  

17:00: Mødes til spisning på uni og derefter videre i byen. 
 
Medbring: Madpakke og din udklædning – mere info følger i introugen.  
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Find vej til universitetet  
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1483 (Aarhus) 
 

 
 

Der vil stå tutorer med skilte og lyserøde trøjer omkring det store kryds og ved indgangen til 

Tåsingegade, som vil guide dig det rigtige sted hen.  

 

En god idé er at downloade app’en ”AU Find”, som kan hjælpe dig med at finde rundt på campus. 

 

I tilfælde af, at du kommer langvejs fra, og derfor ikke kan nå hjem mellem eftermiddag- og 

aftensaktiviteter, så er du velkommen til at skrive til en af os tutorer, så vi kan finde ud af det.  

 

 

  

https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1483
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Praktiske informationer 

 

Medbring: 
Til din introuge er det en god ide at medbringe: 

 

● Noget at skrive på og med. Vi opfordrer til, at du kun medbringer din computer om 

onsdagen og lader den blive hjemme de andre dage. 

● En solid madpakke eller kontanter/betalingskort til hhv. kantinen eller butikker. 

● Praktisk tøj! Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr - kun dårlig påklædning! 

● Sidst men ikke mindst - medbring dit gode humør, for vi glæder os helt vildt til at 

introducere dig til Uddannelsesvidenskab og Campus Aarhus        

 

Forberedelse til introugen  

Til introugen vil der være en podcast, du skal høre som forberedelse til Modul 1. Podcasten er udgivet 

af Lars Hammershøj og omhandler hans igangværende forskningsprojekt. Podcasten hedder ”Leg og 

dannelse i Legekunst”, og kan findes på Spotify. Til introduktionsforelæsningen i Modul 2 med Ida Juul 

skal du læse teksten ”Et folk kom i skole” som forberedelse. Denne tekst vil blive lagt op på vores 

Facebookgruppe, og vil også kunne findes på Brightspace.   

 

Økonomi og betaling  

I introugen er det gratis at deltage fra 8-16. Desuden har vi planlagt et super sjovt aftenprogram med 

aktiviteter og fællesspisning. Det er dette din betaling til introugen går til. For at skabe de bedste 

introdage for dig og dine medstuderende bedes du betale 150 kr. inden studiestart. Det er dog 

frivilligt om du betaler. Beløbet indebærer aftensmad to aftener, præmier og diverse remedier til 

sociale aktiviteter og diverse andre arrangementer, der kommer i løbet af jeres 1. semester. 

Prisen for deltagelse til årets vildeste hyttetur er 550 kr. Dette indebærer overnatning, 

underholdning og mad.  

SAMLET PRIS: 700,-  

Pengene skal overføres til: 

https://introugeudv2021.nemtilmeld.dk/1/ 

Senest tilmelding og betaling d. 16/8 – 2021.  

https://introugeudv2021.nemtilmeld.dk/1/
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Hyttetur 

SKAL DU MED PÅ ÅRETS FEDESTE HYTTETUR? 

Efter en begivenhedsrig første måned på uni trænger du sikkert til at finde tilbage til sommerens fester 

og de gode minder fra introugen. Det er missionen for HYTTETUREN 2021, hvor vi tutorer over  

sommeren har lagt hjernerne i blød for at skabe tre fantastiske og sjove dage sammen nede i det 

sønderjyske med alle dine nye UDV-kammerater.              

  

Onsdag d. 22/9: Vi mødes kl. 8:30 i Nobelparkens gård.  

Kl. 9:00: busafgang mod Visby Fritidscenter. 

Fredag 24/9: Vi er tilbage ved Nobelparken omkring kl. 16:00, hvor vi siger tak for denne gang! 

 

Destination: Visby fritidscenter, Høybjergvej 65, Visby 6261 Bredebro. 

Temaet for årets hyttetur vil blive afsløret i introugen, så I har noget at glæde jer til!  

Mere info kommer senere i introugen. 

Betaling for hytteturen findes i afsnittet om betaling. 

 

Bogindkøb 
 
Vi vil klart anbefale dig at få købt ’Pædagogikkens idéhistorie’ af Korsgaard, Kristensen og Jensen, da 
den er grundbog i modul 2 og bliver brugt i flere sessioner. Den kan købes mange steder, men hvis 
du gerne vil spare lidt penge og købe den brugt, vil det være en rigtig god ide at tilmelde dig 
facebookgruppen ’Uddannelsesvidenskab BOGSALG’. Ellers kan du også smutte forbi stakbogladen 
lige ved studenterhuset, hvis du gerne vil have en spritny og pæn bog at stille på bogreolen.  
 

Sociale medier  
 

Facebook 

”UDV 2021, BA Aarhus” – Vigtig gruppe for dig og dine nye studerende på 

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus. Her kan du stille spørgsmål til os tutorer og der 

kommer der løbende informationer om studiestarten. Det er vigtigt, at du melder dig ind i 

denne gruppe.  

Link til gruppen: 

https://www.facebook.com/groups/1810609599125798  

https://www.facebook.com/groups/1810609599125798
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”Paideia – Din fredagsbar på DPU” – Gå ind og 'like' DPUs fredagsbar. Her kan du blive opdateret 

om, hvornår der er fredagsbar på dit nye studium. 

 

”DPU, Aarhus Universitet” – Instituttets officielle Facebook-side, hvor der jævnligt kommer 

relevante informationer. 

 

”Uddannelsesvidenskab” – Uddannelsesvidenskab fælles Facebook-gruppe, gældende for 

bachelorstuderende og kandidatstuderende i både Aarhus og København. 

 

”Studievejledningen DPU” – Studievejledningens Facebook-side, hvor der kommer opslag om 

forskellige workshops og anden studierelevant information. 

 

”Uddannelsesvidenskab BOGSALG” – En Facebookgruppe, hvor du både kan sælge og købe 

brugte bøger fra uddannelsen.   
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Andre nyttige hjemmesider 

www.au.dk 
Aarhus Universitets hjemmeside. 

 
www.studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ 
Læs mere om studiestarten, og få bl.a. styr på dit nye studie med den officielle tjekliste til nye 
studerende. Siden er fyldt med gode tips, råd og retningslinjer.  

 

www.studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/uddannelsesvidenskab/ 
Læs mere om studiestarten for Uddannelsesvidenskab. 

 

www.studerende.au.dk/arts 
Her finder du oplysninger om blandt andet undervisere, studievejledning, fag, studieordninger og 
eksamensformer. Her er alt information, du skal bruge under studiet samlet. 

 

www.su.dk 
Uddannelsesvidenskab på AU er en SU-berettiget uddannelse. Husk derfor at søge om SU, hvis du 
ønsker. 

 
Forelsk dig. Risikér dig. Slå dig. Rejs dig. Glæd dig. 
Se denne video på Youtube fra Aarhus universitet om at være ny studerende. 

 

 
 

Kontaktinformationer – cheftutorer 

Er du i tvivl om noget som helst, er du hjertelig velkommen til at kontakte os tutorer. Vi er her for 

at hjælpe dig og dine medstuderende til at få en fabelagtig studiestart. Så brug os, hvis der behov 

og tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål!        

 
Berkay Gülec: 51 91 73 07 

Laura Lund: 21 28 04 43 
 

Eller endnu bedre, vores fælles e-mail: tutorudv@gmail.com 
 

Vi glæder os til at se dig mandag d. 23. august og til at give dig og dine medstuderende en 

kanon fed studiestart        
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.au.dk/
http://www.studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
http://www.studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/uddannelsesvidenskab/
http://www.studerende.au.dk/arts
http://www.su.dk/
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IT-systemer 
 

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I 

starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i 

løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder vi også en IT-introduktion for jer. 

Nedenfor har vi lavet et hurtigt overblik over de vigtigste systemer: 

● mitstudie.au.dk  

er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du 

ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun 

nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for 

som studerende. 

 

● Brightspace 

er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til 

din undervisning. 

 

● Studieselvbetjeningen (STADS)  

er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her 

du tilmelder dig kurser og eksamen, når det bliver nødvendigt i løbet af dit uddannelsesforløb. Se guide 

om brug af STADS.  

 

● Studieportal Arts 

Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning 

m.m. er samlet. 

 

● Eduroam 

Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere netværket på 

dine enheder.  

 

● Zoom på AU 

er den primære tekniske løsning, som AU bruger til afvikling af undervisning og eksamener digitalt. Du 

skal altid bruge den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen. Brug AU’s vejledning til 

https://mitstudie.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/
https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
https://eduroam.au.dk/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
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videomøde i Zoom.  

 

● Software til studerende 

Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med 

rabat.  

● IT-support 

Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT-support. Der kan godt være lidt travlt i 

supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig         

 

Vejledning og rådgivning 

 
Som studerende på Aarhus Universitet er der en lang række mulighed for at finde hjælp, støtte, inspiration og 

vejledning uanset hvor du er i dit uddannelsesforløb: 

● Studievejledningen 

Alle uddannelser har deres egen studenterstudievejleder. Det er en medstuderende, der er ansat til at 

hjælpe og vejlede andre studerende. I studievejledningen er der tavshedspligt, og du kan komme og 

tale om både regler og formalia omkring dit studieforløb, studietvivl, personlige udfordringer og meget 

andet. Du kommer til at møde din studievejleder i løbet af velkomstugen, og de følgende uger kommer 

han/hun og holder forskellige oplæg for jer, bl.a. om at arbejde i studiegrupper. 

● Studenterpræsterne 

Studenterpræsterne i Aarhus tilbyder samtaler og samtalegrupper for studerende uanset tro eller 

religiøs overbevisning. De har også et stillerum på Aarhus Universitet, hvor man kan bede, meditere 

eller bare finde ro. Studenterpræsterne arrangerer også forskellige foredrag og debatarrangementer.  

 

● Studenterrådgivningen 

er eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser. De kan fx hjælpe dig, hvis du 

har udfordringer med eksamensangst, perfektionisme, stress mm.  

 

● Studenterlinjen 

er en anonym telefonstøtte til studerende af studerende.  

 

https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
https://studerende.au.dk/it-support/software/
https://studerende.au.dk/it-support/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studenterpraest-au.dk/
https://srg.dk/da/
https://studenterlinjen.dk/


UDDANNELSESVIDENSKAB 

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 

Aarhus Universitet 

Campus Aarhus 

Nordre Ringgade 1  

8000 Aarhus 
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● SU-kontoret 

Her kan du få vejledning om dine personlige SU-forhold. 

 

● Arts Karriere 

er dit karrierecenter som studerende på Arts. Her kan du få individuel vejledning og deltage i en masse 

forskellige arrangementer året rundt.  

 

● AU Elitesport 

hjælper dig, der dyrker elitesport, mens du studerer. 

 

● AU Iværksætter  

hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virksomhed sideløbende med dit 

studium. 

 

 
 

Har du særlige behov for hjælp eller støtte? 

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) kan du få information og vejledning om støtte til studerende 

med særlige behov for støtte, fx på grund af ordblindhed, psykiske lidelser, ADHD, kroniske 

smerter, høre- eller synshandicap. 

Du kan kontakte SPS allerede nu – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen. 

https://studerende.au.dk/su/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://studerende.au.dk/sps/
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