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Velkomst 

Først og fremmest stort tillykke med din studieplads på Æstetik og Kultur (som i daglig tale 

også kaldes ÆK). Du vil blive modtaget af os - 12 tutorer fra 3. semester, som glæder os til at 

byde dig velkommen og være med til at give dig en god start på dit nye studie. I denne vel-

komstpjece vil der være en masse vigtig information (heriblandt programmet til introugen), så 

vi anbefaler, at du læner dig godt tilbage og læser pjecen fra start til slut.  

Introugen ligger i uge 34 (d. 22.-26. august 2022). Her vil vi lægge ud med en hyggelig mor-

genmad sammen med en gruppe af dine medstuderende samt to af os tutorer. Du vil modtage 

en mail på din AU-mail (se afsnittet om IT-systemer) i weekenden op til introugen med 

adresse til dit morgenmadssted. De dage vi er på kasernen (ÆK’s hjem), er vi i lokale 112 i 

bygning 1584, indgang A. Kasernen ligger på Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C. Ellers vil 

vi løbende holde jer opdateret på mødesteder og tider.  

Skulle du undervejs opleve tvivl omkring lokation, må du altid skrive eller ringe til en af os, da 

vi ønsker at give dig en så tryg og ikke-kaotisk start som muligt. Du må generelt altid kontakte 

os, hvorfor vores mobilnumre også fremgår bagerst i denne pjece. Efter studiestartsugen tager 

vi på hyttetur d. 7.-9. oktober 2022, hvor du og dine medstuderende bliver rystet endnu mere 

sammen. Mere info følger, men indtil da kan du godt glæde dig til denne weekend også.  

Til sidst vil vi minde dig om, at vi - også efter både studiestartsuge og hyttetur - stadig er 

tutorer for dig og dit hold. Det betyder, at du altid kan komme til os med spørgsmål, tvivl og 

andre tanker - også efter du er kommet godt i gang med studiet. 

Vi glæder os til at møde dig! 

Kærlig hilsen 

Tutorerne 
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Studiestartsugen 

Vi har sammensat et fantastisk program for den første uge af dit studie, så du kan lære alt det 

nødvendige, inden din tid på Æstetik og Kultur for alvor begynder. Programmet er både socialt 

og fagligt - det betyder, at ugen vil byde på en faglig og informativ introduktion til din nye uddan-

nelse og samtidigt give jer muligheden for at lære hinanden at kende på holdet. 

Ugens program er sammensat sådan, at det officielle program indtil kl. 16 går direkte over i de 

frivillige aktiviteter, så man kan få mest muligt ud af sin introuge. Onsdag eftermiddag og aften er 

der indlagt en midtvejspause, så alle kan lade op til de sidste to fede dage. Med det sagt, så er de 

frivillige aktiviteter frivillige, så man har altid mulighed for at tage hjem, hvis man har brug for at 

trække stikket. Giv lyd, hvis det er svært at få transporten til at passe eller lignende, så finder vi 

ud af noget. 

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at sige, at selvom studiestartsugen er en faglig introduktion til 

dit studie, starter studiet først for alvor i uge 35. Studiestartsugen er en appetizer på de tre spæn-

dende år, du går i møde. Du risikerer altså ikke at blive udspurgt om indholdet af introforelæsnin-

gerne til eksamen. Du kan derfor roligt sætte dig tilbage i sædet, slå lyttelapperne ud og suge til 

dig - uden at føle, at du burde tage noter. Desuden skal vi tutorer nok hjælpe med at huske de 

vigtigste ting, så bliver du nogensinde i tvivl, spørger du bare os! 

Program og betaling 

Det skal ikke være dyrt at starte på universitetet, derfor er alt, der foregår i tidsrummet 8.00-16.00 

helt gratis. Vi har til gengæld planlagt en masse sjove aktiviteter og arrangementer efter det offi-

cielle program (altså efter kl. 16.00). Det kan man deltage i for kun 275 kr. Disse penge indbefatter 

1x aftensmad (mandag), rekvisitter til aktiviteter, snacks, øl/sodavand til pubcrawl, entré til mu-

sikfestival og fest fredag.  

Kunne du tænke dig at deltage i aftenprogrammet, vil vi derfor bede dig indbetale 275 kr. på en 

konto, der tilhører foreningen for studiestart ved Æstetik og Kultur. I tekst-feltet til modtager, er 



 

VELKOMSTUGEN 2022 

5 

 

det vigtigt, at du skriver dit navn, så vi kan holde helt styr på sagerne. Fristen for indbetalinger 

ligger før studiestartsugen, nemlig søndag d. 14. august. 

De 275 kr. indbetales til “Foreningen for studiestart på Æstetik og Kultur’s konto i  

Arbejdernes Landsbank senest d. 14. august. Husk at skrive navn og efternavn i modta-

gerfeltet. 

Reg.: 5375 

Konto nr.: 0000241666 

Under hele studiestartsugen anbefales det, at I medbringer mad til frokost, men der vil også blive 

mulighed for at tage en tur i kantinen de dage, vi er på kasernen eller købe mad på byvandring. 

Mandag morgen står vi dog for morgenmaden, så det behøver du ikke tænke på. Derudover skal 

I ikke slæbe rundt på så mange ting. De dage vi er udendørs, bør I dog klæde jer på efter vejret, 

og torsdag bedes i medbringe computer, så I kan blive koblet op på nettet og alle de relevante 

hjemmesider. I bedes henvende jer til cheftutorerne (Frida eller Louise) omkring eventuelle aller-

gier eller særlige behov, når det kommer til mad, forud for ugen, så vi kan sørge for, at der er til 

alle om mandagen.  

Vi har lavet en Facebook gruppe til jer, så hvis du har lyst til at være en del af den, kan du finde 

den ved at søge efter ”Æstetik og Kultur 2022”, eller finde den gennem dette link: https://www.fa-

cebook.com/groups/1189053511856964  

Der kan I også stille spørgsmål, I tænker kunne være relevante for andre. Er du ikke bruger af 

Facebook, så giv besked til Louise eller Frida på SMS og så skal vi nok sørge for at holde dig 

opdateret. Vi har også en instagramside, som kan findes på “aestetikogkultur”. 

Vi følger universitetets alkoholpolitik, der vil derfor ikke være alkohol involveret under faglige 

arrangementer eller inden kl. 16. Vi har tilstræbt at skabe et program, hvor alle skal have det rart, 

og at arrangementerne skal være inkluderende for alle. Det er derfor heller ikke en forudsætning 

for at deltage i de frivillige sociale arrangementer, at man drikker alkohol. 

https://www.facebook.com/groups/1189053511856964
https://www.facebook.com/groups/1189053511856964
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Programoversigt 

  Medbring: 

*Madpakke 

*Tøj til vejret 

 

 

Mandag 22/8 

Medbring: 

*Madpakke 

*Tøj til vejret 

 

 

Tirsdag 23/8 

Medbring: 

*Mad/penge 

*Tøj til vejret og 

gode sko 

 

Onsdag 24/8 

Medbring: 

*Madpakke 

*Computer 

*Varmt tøj til aften 

 

Torsdag 25/8 

Medbring: 

*Madpakke/snacks 

til bio 

 

 

Fredag 26/8 

Officielt 

program 

 

8.30  

Morgenmad i 

grupper hos tuto-

rer 

 

10.30-11.15 Vel-

komst ved fag-

gruppen 

 

11.30 Oplæg ved 

Morten Kyndrup 

9.00  

Tour de AU 

 

(Introduktion til 

området og Aar-

hus Universitet) 

10.00 Byvan-

dring 

 

(Vi mødes ved 

Godsbanen, 

Skovgaards- 

gade 3, Aarhus 

C) 

9.00 

Diverse oplæg 

herunder IT-intro-

duktion og sociale 

aktiviteter på 

campus 

 

11.45-12.15 

ARTS Karriere  

10.00 Introduk-

tion til semesteret 

+ studiegrupper 

 

11.00 

Studiegruppe- 

aktivitet 

Officielt 

program 

12.30 Frokost 

 

 

12.15 Frokost 

 

 

Frokost 

(madpakke eller 

køb af mad) 

12.30 Frokost 12.00 Film i Øst 

for Paradis 

 

Evaluering 

Officielt 

program 

13.00 Navneleg og 

andre lær- hinan-

den-at- 

kende aktiviteter 

 

ÆK’s store OL22 

12.45 Tour de 

AU fortsat 

 

14.00 Oplæg 

ved Birgit Eriks-

son 

Byvandring 

fortsat 

13.30 Kasernedyst 

i rundbold 

Fri 

Frivilligt 

program 

 

Petanque  

v. Ingerslevs Plads, 

Frederiksbjerg 

Streetfood  

v. Rutebilstatio-

nen 

Fri Ruskildefestival 

hos Musikviden-

skab 

Forfest i studie-

grupper 

Frivilligt 

program 

18.00 Hyg, spil og 

aftensmad på 

Tangkrogen 

Pubcrawl 

Starter kl. 19 på 

Mig og Ølsned-

keren 

Fri Ruskildefestival 

fortsat 

20.00 Fest på ka-

sernen  

Lokale 124 
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Studiemiljø 

På kasernen har vi vores eget bibliotek med søde og hjælpsomme bibliotekarer, hvor man kan 

sidde og læse, hvis man har brug for rolige omgivelser. Derudover er der et studenterhus på ka-

sernen med grupperum, som man kan reservere. Fredag i introugen får I studiegrupper til første 

semester og introduktion af semesterplaner. Studievejledningen vil desuden komme og holde en 

introduktion til det at arbejde i studiegruppe en gang efter introugen.  

På kasernen er der desuden en række sociale tiltag, som fx fredagsbar, kasernebladet Visir, revy-

forestilling og specielt for ÆK har vi foreningen ÆKKO som planlægger en masse fede aktiviteter. 

Mange af disse vil du møde allerede i introugen og ellers bliver der ofte slået ting op på de fælles 

facebooksgrupper “Æstetik og kultur (fælles), Aarhus Universitet” og “Kasernens Opslagstavle”.  

 

Fag og undervisere på første semester 

På første semester har du to fag, nemlig “Det Æstetiske Felt” og “Moderne Kultur”. 

Derudover har du instruktor-timer med en studerende ved Æstetik og Kultur. 

Undervisere i “Det Æstetiske Felt”: Mette Marie Zacher Sørensen, Birgitte Stougaard 

Underviser i “Moderne Kultur”: Jan Løhmann Stephensen 

 

Du kan finde dit skema på hjemmesiden: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/  

Der kan ske ændringer i timeplanerne helt frem til studiestart. Derudover er det 

vigtigt at være opmærksom på ændringer i lokaleplaner i løbet af din studietid, 

hvis det sker, vil din underviser som regel have gjort dig opmærksom på det. 

 

 

 

  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/
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Litteratur 

Du behøver ikke købe bøger før studiestart. Faktisk er vi så heldige på Æstetik og 

Kultur, at langt størstedelen af vores litteratur er at finde på PDF. Der kan være 

enkelte undtagelser, men der kan biblioteket være til stor hjælp. På første semester 

er det dog smart at sætte ca. 500 kr. af i budgettet, da I muligvis bliver bedt købe 

en bog til faget Moderne Kultur. 

 

Inden du starter 

Inden du starter, er der nogle praktiske ting, som det er vigtigt, du får ordnet, f.eks. 

SU og studiekort. 

På https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/aestetikogkultur/  

finder du de nødvendige informationer og gode råd omkring din studiestart, samt 

en tjekliste, som hjælper dig til at få styr på de vigtigste ting, inden du starter. 

Det kan være en god ide at bestille et studiekort inden studiestart, hvilket kan gøres 

på linket herunder. Der starter dog rigtig mange nye studerende på AU, så 

leveringstiden kan godt vare flere uger, endnu en grund til at være i god tid: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/studiekort-paa-

au/ 

 

AU Studypedia 

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit uddannel-

sesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og værktøjer til det at være universitetsstu-

derende bl.a. om studievaner, notatteknik, formalia i opgaver mm.  

AU Studypedia har et helt afsnit målrettet nye studerende, hvor der er øvelser og gode råd 

til at komme godt i gang som universitetsstuderende, se AU Studypedia til nye studerende. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/aestetikogkultur/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/studiekort-paa-au/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/studiekort-paa-au/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/studiekort-paa-au/
https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
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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: 

● AU Find 

er en app til telefonen hvor man kan indtaste bygningsnr. og derved få vist lokationen. 

Find den i Google Play eller Appstore. 

● 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. 

● post.au.dk 

er portalen hvor du modtager din AU-mail, her vil du før din studiestart modtage svar på 

bestilling af studiekort inkl. kode og adresse til første dag i introugen. 

● Brightspace 

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

formation 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. 

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/studier/fagportaler/arts/
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● 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 videomøde i Zoom.  

● Software til studerende 

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

ware 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 med-studerende, der 

er ansat til at hjælpe og vejlede andre studerende. I studievejledningen er der tavsheds-

pligt, og du kan komme og tale om både regler og formalia omkring dit studieforløb, stu-

dietvivl, personlige udfordringer og meget andet. Du kommer til at møde din studievejle-

der i løbet af velkomstugen, og de følgende uger kommer han/hun og holder forskellige 

oplæg for jer, bl.a. om at arbejde i studiegrupper. 

● Specialpædagogisk Støtte (SPS). Hos SPS kan du få information og vejledning om støtte, 

hvis du har en funktionsnedsættelse. Det kan fx være på grund af ordblindhed, psykiske 

https://eduroam.au.dk/
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://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studerende.au.dk/sps/
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lidelser, syns- og høre handicap osv. Du kan kontakte SPS allerede nu - også hvis du er i 

tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen.  

● 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 fo-

redrag 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.  

● 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 del-

tage 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 sidelø-

bende med dit studium. 

 

 

https://studenterpraest-au.dk/
https://srg.dk/da/
https://studenterlinjen.dk/
https://studerende.au.dk/su/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
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Vi siger fra 

På AU lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger 

fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former.  
Oplever du, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der nogen, du kan henvende 

dig til, og AU opfordrer dig til at søge hjælp og vejledning.  

Du har forskellige muligheder, som du kan læse om på AU’s ” Vi siger fra”-side.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ses og vi glæder os til at møde dig! 

Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os. 

 

Kærlig hilsen  

Louise, Frida, Anne, Josephine, Bjørk, Tobias, Miabella, Ida, Ditte, Mathias, Julie og Julie  

https://studerende.au.dk/vi-siger-fra
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Dine søde og sjove tutorer (inkl. kontaktinfo) 

 
Ida Stormer 

22 80 39 80 

 
Tobias Rasmussen 

60 18 22 63 

 
Miabella  

50 53 81 16  

 
Julie Lehrmann 

41 68 75 19 

 
Ditte Christensen 

40 21 26 46 

 
Bjørk Kildemand 

50 80 75 18 

 
Josephine K. V.  

Christensen 

24 24 14 15 

 
Mathias Karlberg 

61 78 55 64 

 

Anne Søgaard  

Kristensen 

22 96 75 10 

 
Julie Grøn 

21 13 53 65 

 
Louise Nørby 

(cheftutor) 

52 32 21 24 

 
Frida Hjeresen 

(cheftutor) 

21 80 04 92 

 


