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Velkomst  
 

Vi vil starte med at ønske jer stort tillykke med optagelsen på Kunsthistorie. Det betyder, at I nu 

bliver en del af studiemiljøet på Aarhus Universitet. Mere præcist hører Kunsthistorie under 

Institut for Kommunikation og Kultur, og vi holder til på den gamle kaserne på Langelandsgade 

139, 8000 Aarhus C. Her har vi plads til at brede os på scener, i værksteder, på vores egen private 

græsplæne og i den lille café. Vi deler Kasernen med alle de andre æstetiske fag: Dramaturgi, 

Æstetik & Kultur, Musikvidenskab og Litteraturhistorie, så her er altså rig mulighed for at blive en 

del af et trygt og kreativt studiemiljø med mange andre studerende, som sikkert deler interesser 

med dig. 

  

Din studiestart kommer bl.a. til at bestå af en sjov og lærerig introuge med en efterfølgende 

pubcrawl og hyttetur, samt andre hyggelige aktiviteter sammen med dine medstuderende og os 

tutorer. I introugen kommer du til at prøve kræfter med faglige øvelser, og der vil være oplæg 

fra både undervisere og spændende foreninger samt udflugter til bl.a. ARoS og antikmuseet. 

Derudover har vi tutorer lagt et program, som vi mener, kan give jer nye studerende en super 

mulighed for at møde hinanden på en hyggelig og uforpligtende måde.   

 

Tutorteamet består af studerende fra Kunsthistorie på kryds af årgange. Vi har altså alle stået i 

jeres sted for ikke så længe siden. Vi ved hvor spændende det hele kan føles, samtidig med at det 

måske også virker ukendt og skræmmende. Vi har en ret klar idé om, hvordan studiestarten kan 

føles for jer, og derfor skal I ikke være blege for at spørge os til råds om alt mellem himmel og 

jord, for vi ved om nogen, hvor forvirrende og indtryksmættende det kan være at starte på et nyt 

studie.  

 

Uanset hvilken ny studerende du er – om du er kommet direkte fra gymnasiet, har lavet noget 

andet inden, eller pludselig har taget en ny retning efter et langt arbejdsliv – så indebærer det at 
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blive en del af et studiemiljø altid, at du gør en indsats. Derfor kan overgangen fra der, hvor du 

befinder dig nu til at blive studerende på kunsthistorie synes overvældende, men vi vil gøre vores 

bedste for at skabe en rar og overkommelig vej ind på universitet.  

 

Til slut vil vi minde dig om, at vi - også efter introugen - stadig er tutorer for dig og dit hold. 

Det betyder, at du altid kan komme til os med spørgsmål, tvivl, tanker og vittigheder - 

også efter du er kommet godt i gang med studiet. 

  

Vi glæder os til at møde dig! 

Kærlig hilsen  

Tutor-teamet 
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Praktisk information 
 

Tjekliste til nye studerende 

● Denne tjekliste kan være et godt sted at starte når man skal have et overblik over alt det 

praktiske, f.eks. hvordan man bestiller et studiekort, hvilket er smart at bestille inden 

studiestart, da der er omkring 14 dages levering. Desuden kan man også se, hvordan man 

får adgang til bygninger. Du kan finde tjeklisten her. 

Vejvisning 

● Inden introugen vil du modtage information på post AU om hvem dine tutorer er, hvem 

du er i introgruppe med, samt hvor I skal mødes til morgenmad. De fleste 

morgenmadshold kommer til at befinde sig i gåafstand til kasernen, men det kan være en 

god idé at have tanket rejsekortet op på forhånd, for en sikkerheds skyld. 

 

● Mandag efter morgenmaden samt tirsdag og torsdag er vi på Kasernen, der er vores 

campus på Langelandsgade 139, byg. 1584, indg. B, lokale 224 og 220, 

medmindre andet fremgår i programmet.  

Økonomi 

● Introugens dagsprogram er gratis at deltage i, da det er en officiel del af studiestarten. Vi 

har planlagt nogle eftermiddags- og aftenaktiviteter efter det officielle program (kl. 9.00-

16.00), som det er muligt at deltage i for samlet 150 kr. Det beløb inkluderer deltagelse 

hos Brætspilscaféen onsdag, middag om torsdagen og middag til introfesten fredag aften. 

Hvis du vil være med, skal du overføre 150 kr. på MobilePay til 7555MM. Husk at skrive 

”[dit navn] + aften” i overførslen. Frist for betaling er senest onsdag d. 17. august kl. 14:00. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
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● Pubcrawlen koster 125 kr. pr. studerende, hvilket dækker aftensmad og en genstand ved 

hver post. Hvis du vil være med, skal du overføre 125 kr. på MobilePay til 7555MM. Husk 

at skrive ”[dit navn] +  Pubcrawl” i overførslen. Frist for betaling er senest  d. 3. september 

kl. 14:00. 

Mad og drikke 

● Morgenmad/brunch er inkluderet mandag og torsdag, men det er en god idé at 

medbringe en madpakke til frokost i løbet af ugen. Det er desuden muligt at købe mad på 

Kasernens kantine, eller hos nærliggende kantiner. Dine tutorer kan vise dig hvor du kan 

få den billigste kaffe og den bedste kage, så du skal ikke være bange for at spørge☺ Vi 

kontakter jer senere angående allergier og andre særlige behov. 

 

● Det er en god idé at medbringe egne drikkevarer til aktiviteterne om aftenen. Der er ikke 

mad inkluderet i aktiviteterne tirsdag og onsdag aften, men det er muligt at følges med 

tutorerne ned og få noget mad mellem dagsprogrammet og aktiviteterne inden 

aftenprogrammet går i gang. 

At pakke rygsækken 

● Du skal medbringe computer tirsdag, og enten en smartphone eller en computer du kan 

bruge til at besvare et evalueringsskema fredag. 

 

● Det kan det være en god idé at klæde sig varmt på torsdag, da vi skal være udendørs hele 

dagen. 

 

● Temaet for introugen er Once Upon A Time In Hollywood. Det er ikke nødvendigt at tænke 

på udklædning eller hvordan du ellers skal forholde dig til temaet endnu - det vil dine 

tutorer introducere dig for i løbet af introugen.   
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Alkoholpolitik 

● I henhold til universitetets officielle retningslinjer er det ikke tilladt at indtage alkohol på 

universitetets arealer i universitetssammenhænge før kl. 16, og euforiserende stoffer er 

bandlyst på alle tidspunkter og i alle sammenhænge. Vi har tilstræbt at skabe et program, 

hvor alle skal have det rart, og at arrangementerne skal være inkluderende for alle. 

Alkohol vil derfor på intet tidspunkt være en forudsætning for at deltage i de sociale 

arrangementer.  

 

● Desværre opleves der af og til tyveri begået af udefrakommende i løbet af introugerne på 

universitetet. Sørg derfor for altid at have godt styr på dine værdigenstande! Vi har i 

introugen vores faste lokaler, hvor vi passer på og hjælper hinanden, men i sidste ende er 

dine ejendele dit eget ansvar. 

 

Kontakt 

● Du må allerede nu gerne ansøge om at blive medlem af jeres Facebookgruppe – så går du 

ikke glip af noget! Gruppen hedder: AU Kunsthistorie 2022, og du kan finde den her.  

 

● Hvis du ikke er på Facebook og har brug for at komme i kontakt med os cheftutorer, kan 

du kontakte: 

 

Sarah på mail sarahsnediker@gmail.com eller telefon 29 90 05 40 

Johanne på johannehonore1204@gmail.com eller telefon 23 62 61 04 

Jeanne på jeanne.klemmensen@gmail.com eller telefon 22 70 07 40  

 

  

https://www.facebook.com/groups/551719476351808/media
mailto:sarahsnediker@gmail.com
mailto:johannehonore1204@gmail.com
mailto:jeanne.klemmensen@gmail.com
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Program for ugen 
 

MANDAG 22/08 TIRSDAG 23/08 ONSDAG 24/08 TORSDAG 25/08 FREDAG 26/08 

09:00 
Morgenmad hos 
tutorer i introgrupper 
 
Tutorerne følges med 
de nye studerende til 
kasernen 
 
12:00  
Lise Skytte Jacobsen 
byder velkommen. 
 
12:30  
Cheftutorerne byder 
velkommen 
 
Intro til underviserne, 
herunder 
studievejleder 
 
13:00 
Frokostpause 
 
13:30 
Jacob Wamberg 
holder oplæg 
 
14:15 
Pause 
 
14:30 
Navnelege  
 
 
 
 

10:00 
Opkobling til 
Eduroam og IT 
kursus ved Johanne 
Honoré 
 
11:15 
Pause 
 
11:30  
Parafraseleg 
 
12:30 
Biblioteksintro hold 
1 / frokost hold 2 
 
13:00 
Biblioteksintro hold 
2 / frokost hold 1 
 
13:30 
O løb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30 
Byvandring 
(frivilligt) 

10:00 
Besøg på ARoS 
 
12:00  
Frokostpause 
 
12:30 
ARoS fortsat 
 
15:00 
Fri leg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00 
Brætspilscaféen 
(frivilligt) 

09:00 
Morgenmad med 
undervisere 
 
11:00  
Arts Karriere  - 
Thomas 
 
11:30 
Uniwalk 
 
13:00 
Frokostpause 
 
13:30 
Tværfaglig kaserne 
rundbold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 
Ruskilde festival m. 
Musikvidenskab 
(frivilligt) 

11:00 
Fagligt program på 
antikmuseet med 
Laura Skinnebach 
og Edward Payne 
(i studiegrupper) 
 
13:00 
Evaluering af 
introugen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00 
Introfest på 
kasernen (frivilligt) 
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Mandag d. 22 august 

Inden introugen starter, vil du modtage oplysninger om, hvem du er i gruppe med i løbet af 

introugen, hvem dine tutorer er, samt adressen på den tutor, du skal skal spise morgenmad hos 

sammen med din gruppe. Denne info vil du modtage på universitetets mailportal, post.au, og på 

Facebook (messenger). Efter morgenmad, vil du sammen med din gruppe gå op på Kasernen. Kl. 

12:00 samles vi alle sammen til velkomst ved afdelingsleder Lise Skytte Jakobsen samt 

introduktion af cheftutorer og undervisere på første semester. Dernæst er der frokostpause. Kl. 

13:30 er der oplæg af professor Jacob Wamberg, hvorefter der er navnelege og fællesaktiviteter 

på plænen og mulighed for at snakke og lære hinanden bedre at kende.  

Tirsdag d. 23 august 

Om tirsdagen kl. 10 starter vi ud med opkobling til universitets internet, Eduroam, og et IT kursus, 

så her skal man bruge sin computer. Vi anbefaler, at I så vidt muligt får jer koblet på eduroam 

hjemmefra - en guide hertil vil fremgå længere nede i pjecen. Efter en kort pause, er der kl. 11:30 

en parafraseleg i introgrupper, hvorefter der er frokost/biblioteksintro opdelt i 2 hold. Herefter 

er der kl. 13:30 O-løb. Aftenens frivillige aktivitet er en byvandring, hvor vi vil gå gennem byen og 

introducere jer for de gode steder. Du må meget gerne have spist før, men ellers er der også 

mulighed for at købe noget på vejen. Derefter vil der være mulighed for at sætte sig et sted og 

drikke en øl, en sodavand eller et glas vin - man er naturligvis velkommen til at gå, når man har 

lyst. 

Onsdag d. 24 august 

Om onsdagen mødes vi kl. 10 på ARoS (indgangen ved musikhuset), hvor underviser Jette Gejl vil 

stå klar med et spændende fagligt program i samarbejde med ARoS. Som aftenens frivillige 

arrangement, har vi planlagt en tur på brætspilscaféen, hvor vi kan være i 4 timer. 
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Torsdag d. 25 august 

Torsdag kl. 9 mødes vi på Kasernen til morgenmad med alle underviserne på kunsthistorie. 

Herefter kommer der en repræsentant fra Karriere Arts. Kl. 11:30 har vi planlagt en uni-walk, 

hvor vi i hold går rundt og ser de vigtigste steder på kasernen og i uniparken, og i vil blive 

introduceret til de bedste kantiner at købe kage i, samt antikmuseet hvor vi mødes fredag. Efter 

uni-walk er der frokostpause, hvorefter der kl. 13:30 vil være en tværfaglig rundboldturnering for 

alle de andre fag på kasernen, på nær musikvidenskab. Kl. 16 er vi inviteret til musikvidenskabs 

“ruskilde festival”, som byder på tværfaglig hygge og musik. Her vil os tutorer have forberedt 

noget aftensmad, som vi spiser udenfor, hvis godt vejr, og ellers oppe i vores lokaler. 

Fredag d. 26 august 

Om fredagen er du heldig at have mulighed for at sove længe, inden du kl 11:00 skal møde ved 

antikmuseet, hvor Laura Skinnebach og Edward Payne vil holde et oplæg. Efter dette vil der være 

en kort evaluering af introugen, så husk at medbringe en opladt smartphone eller tilsvarende 

elektronisk genstand, så vi kan få evalueret ugen. Det er enormt vigtigt for os at få gjort, så vi kan 

blive ved med at forbedre introugen og give jer nye studerende den bedste mulige start på uni-

livet. Om eftermiddagen er der indlagt en lang pause til, at I kan komme hjem og gøre jer klar til 

en festlig aften med mad, musik og underholdning. Hvis der er nogle af jer, der kommer langvejs 

fra, så hiv endelig fat i en af jeres tutorer, så skal vi nok sørge for at I har et sted at være og gøre 

jer klar inden introfesten. 
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Om at læse Kunsthistorie  

Fag på 1. semester 

På første semester har I to fag Kunst- og visualitetshistorie 1, hvor I beskæftiger jer med 

kunsthistorien i perioden fra midten af 1700-tallet til nutiden, samt Visuel analyse og metode 1, 

hvor I lærer at analysere visuelle fænomener på tværs af tid og genrer. I kan klikke på 

ovenstående links for at læse mere i dybden om de fag I skal have. 

 

Pensum og bogindkøb 

Underviserne vil lægge en pensumliste op til jer på Brightspace, men vi husker godt selv hvor 

forvirrende og stressende det var i starten inden man blev introduceret til de forskellige portaler. 

Derfor vil I også blive introduceret ordentligt til dem i introugen. Indtil da er det relevant at vide, 

at vi heldigvis ikke skal købe mange dyre bøger på kunsthistorie. De fleste tekster bliver lagt ud 

som PDF’er, men på første semester er det vigtigt at få købt bogen A World History of Art af Hugh 

Honour og John Fleming. Bogen kan købes til en overkommelig pris på Saxo eller i 

universitetsboghandlen Stakbogladen. Det kan også til tider lade sig gøre at finde interessante 

bøger i facebookgruppen Brugte Bøger Århus Universitet (AU) Arts, det er dog sjældent at bøger 

til undervisningen på Kunsthistorie bliver sat til salg derinde, fordi de er relativt billige fra ny og 

er gode at have til resten af studietiden. 

 

Biblioteket 

Du vil i introugen få en introduktion til Kasernens bibliotek og hvordan du bruger det. Kasernens 

bibliotek har primært bøger der henvender sig til de æstetiske fag, det kan derfor også være 

relevant at stifte bekendtskab med Det Kongelige Bibliotek der ligger lige om hjørnet fra 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=13772&sprog=da
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/107282/Kunst-og-visualitetshistorie-1
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/107281/Visuel-analyse-og-metode-1
https://www.saxo.com/dk/a-world-history-of-art-revised-7th-ed_john-fleming_paperback_9781856695848
https://www.facebook.com/groups/618091078220825
https://library.au.dk/
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kasernen, på  Victor Albecks Vej 1, og som foruden et overvældende udvalg af bøger og læsesale, 

også har en god café med et stort udvalg af billige kager ☺ 

Læsepladser 

Der er mulighed for at sidde på Kasernens bibliotek og arbejde. Der er for det meste stille og 

roligt, men det er ikke et krav, så hvis man gerne vil have ro, kan det være en god idé at gå over 

på Det Kongelige Bibliotek, hvor de har et stort udvalg af grupperum og læsesale. På Kasernen er 

det muligt at booke grupperum i bygning 1581 på https://www.kasernescenen.dk/. Du skal nok 

blive introduceret for de forskellige bygninger i introugen, så du skal ikke blive nervøs over, ikke 

at vide hvor det er. 

 

Studiegrupper 

På Kunsthistorie bruger vi studiegrupper meget i løbet af det første år. De fleste opgaver der skal 

afleveres i løbet af 1. og 2. semester er gruppeopgaver, som I laver i studiegrupperne. Du vil blive 

præsenteret for din studiegruppe fredag i introugen. I starten af din studietid vil 

Studievejledningen også komme forbi og holde en workshop, hvor der vil være mere information 

om dét at arbejde i studiegrupper. 

 

AU Studypedia 

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

uddannelsesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og værktøjer til det at være 

universitetsstuderende bl.a. om studievaner, noteteknik, 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://www.kasernescenen.dk/bookings/mcallogin.asp
https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
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Studiemiljø 

Kasernebaren 

Kasernebaren er Kasernens helt egen fredagsbar. Kasernebaren er drevet af frivillige, der finder 

på sjove temafester og hyggelige quizaftener. Hvis du gerne vil være en del af et hyggeligt 

fællesskab, så kan du melde dig som frivillig, når Kasernebaren kommer og præsenterer sig selv 

i starten af din studietid. 

 

KaserneRevyen 

KasernenRevyen er den årlige revy for alle æstetiske fag der har til huse på kasernen. 

Uanset om man har lyst til at stå på en scene eller hellere vil hjælpe til bag scenen med 

at sy kostumer og lave scenografi, er der en plads til begge dele i KaserneRevyen. Glæd 

dig til at høre mere om KaserneRevyen når de kommer forbi i løbet af de første uger af 

din studietid. 

 

Visir 

VISIR er et fællesæstetisk blad, som udkommer to gange pr. semester med spændende 

artikler, anmeldelser, interviews og ikke mindst skønlitteratur. Bladet er afhængig af de 

studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser 

og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt på alle de æstetiske fag - 

som skribenter, redaktører og læsere. Visir kommer ligeledes forbi i starten af din 

studieperiode og introducerer sig selv nærmere. 

 

 

  

https://www.facebook.com/Kasernebaren/
https://www.facebook.com/KaserneRevyen/?fref=ts
https://www.facebook.com/kasernebladet/
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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. 

 

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 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 ☺  

 

  

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/
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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 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. 

 

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 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 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 

Studenterlinjen er en anonym telefonstøtte til studerende af studerende.  

 

SU-kontoret 

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

 

Arts Karrierehttps://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere 

Arts Karriere er dit karrierecenter som studerende på Arts. Her kan du få individuel vejledning og 

deltage i en masse forskellige arrangementer året rundt.  

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/
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://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
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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. 

 

Ungdomsbolig Aarhus 

Hvis man i forbindelse med studiet flytter til Aarhus kan man finde ungdomsboliger og kollegier 

på denne side. Derudover kan man finde boliger og kollektiver gennem diverse facebookgrupper 

som f.eks. Kollektiver i Århus og Lejligheder til salg og leje i Aarhus. 

 

Styrk dit studieliv - tips til studietrivsel  

En gratis side skabt af studievejledere på Aarhus Universitet som er én indgang til alle de tilbud, 

du kan benytte, hvis du vil have redskaber til at øge din studietrivsel eller bare generelt savner 

inspiration.  

 

 

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.  

 

 

https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://ungdomsboligaarhus.dk/
https://www.facebook.com/groups/128884513408
https://www.facebook.com/groups/minlejeboligaarhus
https://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra
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