
 
 

 

Litteraturhistorie 
__________________________________________________________ 

Program for velkomstugen 2022 

  



 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

2 

 

Indholdsfortegnelse 

 
Velkommen på Kasernen! ......................................................................................................................................... 3 

Praktisk information .................................................................................................................................................. 5 

Hvor er vi? ....................................................................................................................................................................... 5 

Hvad skal du have i rygsækken? ..................................................................................................................... 5 

Økonomi .......................................................................................................................................................................... 5 

Alkoholpolitik ................................................................................................................................................................ 6 

Kontakt ............................................................................................................................................................................. 6 

Program for ugen ....................................................................................................................................................... 7 

Om at læse Litteraturhistorie .................................................................................................................................... 8 

Pensum og bogindkøb ........................................................................................................................................... 9 

Bogkøb ............................................................................................................................................................................. 9 

Biblioteket og læsepladser ............................................................................................................................... 10 

Læsegrupper ............................................................................................................................................................. 11 

Studievejledning ...................................................................................................................................................... 11 

Studypedia .................................................................................................................................................................. 11 

Studiemiljø ................................................................................................................................................................... 12 

IT-systemer .................................................................................................................................................................. 14 

Vejledning og rådgivning ....................................................................................................................................... 16 

Vi siger fra ......................................................................................................................................................................... 17 

En afsluttende bemærkning .................................................................................................................................. 17 

 
 

 
  



 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

3 

 

 
Velkommen på Kasernen! 
 
Kære kommende studerende på litteraturhistorie. 
Vi glæder os så meget til at introducere jer til jeres nye studie til efterårssemestret og 
introugen i uge 34. Følgende velkomstpjece skulle gerne være jeres indledende in- 
formationsguide, både til 1. semester på Litteraturhistorie og introugen inden jeres 
studiestart. Derudover er der også et link til tilmelding og betaling i denne pjece. 
Litteraturhistorie er et varieret studie med værker fra hele verden. I løbet af studiet bliver 
man introduceret til alt fra ældgammel poesi og ridderromancer til modernistiske 
romaner og absurde komedier. Det er et studie, hvor der er plads til at specialisere sig i 
lige præcis det, man interesserer sig for, mens man samtidig har helt nye oplevelser af 
litteraturen.  
 
I kommer alle til at have forskellige forhold til litteraturen før, under og efter studietiden. 
Der er altså plads til alle slags læsere og inden studiestart, man behøver derfor ikke have 
nogle særkompetencer for at følge med i undervisningen. 
 
Det kan være en overvældende oplevelse at starte på universitetet. Derfor er introugen 
der for at hjælpe jer på vej, så I får den bedst mulige start på universitetet. I løbet af uge 
34 vil I blive vist rundt på universitetet, opleve en teaserforelæsning, blive sat ind i de 
elektroniske systemer, høre om foreningerne tilhørende Kasernen og generelt på AU, og 
I vil selvfølgelig blive rystet godt og grundigt sammen med jeres medstuderende med 
forskellige sociale tiltag. Jeres introuge vil med andre ord bestå af både faglige og sociale 
aktiviteter, så I på den måde kan få et indblik i studielivets forskellige aspekter. 
 
Vi skal selvfølgelig lige slutte af med at påpege, at skulle Covid-19 situationen i Danmark 
ændre sig, følger vi alle tiltag fra regeringen og studiestartsugen kunne derfor blive 
påvirket. I skrivende stund, er det dog ikke en bekymring vi har. vil vi bare glæde os til en 
skøn studiestartsuge med jer, nye studerende. 
 
Hvis I har nogle spørgsmål eller særlige behov der skal pointeres, må I endelig ikke tøve 
med at kontakte os på: studiestart2022@gmail.com  

I kan melde jer ind i den Facebookgruppe, der er blevet lavet til studiestarten. Her kan I 
stille spørgsmål og følge med i løbende opdateringer, efterhånden som introugen går i 
gang.  

Facebookgruppen findes via følgende link:  

mailto:studiestart2022@gmail.com
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https://www.facebook.com/groups/5120017198065051  

Flere informationer vil blive sendt ud enten i eller efter introugen. Vi håber, at I alle har lyst 
til at deltage i introugen, så I kan få en fantastisk start på jeres studie! 

 

Vi glæder os til at se jer til en god studiestartsuge! 

 

De bedste hilsner,  

Amalie, Asbjørn og tutor-holdet. 

   

https://www.facebook.com/groups/5120017198065051
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Praktisk information 
 

Hvor er vi? 

Litteraturhistorie holder til på den del af Aarhus Universitet, der hedder Kasernen. 
Kasernen har adresse på Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C. Vi befinder os på 
den anden side af vejen over for Det Kgl. Bibliotek. Vi kommer til at stå med skilte 
ude på Langelandsgade og på Kasernen mandag, så vi er lette at finde. Det er 
muligt at downloade app'en “AU Find”, hvor du kan indtaste bygning 1584, hvor vi 
skal mødes. Dette er også en hyppigt brugt bygning for Litteraturhistorie. 
 

Hvad skal du have i rygsækken? 

Nogle tidspunkter vil der være mulighed for at købemad- og drikkevarer, men hav 
gerne lidt med hjemmefra til pauserne, så I ikke går kolde. Husk at have computer 
med den dag, hvor vi har IT-kursus, så vi kan få styr på alt det tekniske i fællesskab. 
Det er en skam, at man ikke også kan planlægge dejligt sommervejr, og selvom vi 
håber på godt vejr, så kan vi ikke love det – så pak evt. en regnjakke eller en ekstra 
langærmet trøje, da der også vil være nogle udendørsaktiviteter. Andre ting må 
pakkes efter personligt behov. 
 

Økonomi 
Vi tilbyder nogle ekstra ting til de aktiviteter, der er efter kl. 16. Det er helt frivilligt, om 
man vil være med. 
Onsdag d. 24 august, holder vi en stor pubcrawl og vi har skaffet en masse gode 
tilbud til os, det er selvfølgelig på egenbetaling, hvis man vil have del i dem. Hvis du 
ikke drikker eller ikke vil have del i tilbudende, må du selvfølgelig gerne være med 
på pubcrawlen, uden at du behøver betale for alkoholen. 
 
Betaling til aktiviteterne vil foregå over Nemtilmeld, det er bare at følge 
nedenstående links og betale derinde. Vi har lavet to forskellige deadlines til betaling 
og det er meget vigtigt at I betaler inden, hvis I skulle glemme det eller ikke får det 
gjort, skal I kontakte os. 
 
Oversigtsside: 
https://studiestartlithis2022.nemtilmeld.dk/ 

 
Aktiviteterne efter 16: 

https://studiestartlithis2022.nemtilmeld.dk/
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https://studiestartlithis2022.nemtilmeld.dk/1/ 
Deadline for betaling d. 15. august. 

Pubcrawl:  
https://studiestartlithis2022.nemtilmeld.dk/2/ 
Deadline for betaling d. 17. august. 

 

Alkoholpolitik 

På AU er der under introugen en skarp alkoholpolitik, derfor må der ikke indtages 
alkohol i studiestartsugen før kl. 16.  Til alle tutor-arrangerede arrangementer, vil der 
altid være to tilstedeværende ædru tutorer, så vi alle sammen kan feste i trygge 
rammer. Med det sagt er det selvfølgelig ikke et krav, at man drikker på noget 
tidspunkt under rusugen, og vi vil sørge for, at der er både øl og sodavand tilstede, 
når det er relevant. 
 

Hyttetur 

Vi skal selvfølgelig på hyttetur efter studiestartsugen. I skrivende stund har vi endnu 
ikke fastsat en dato, men vi vil selvfølgelig opdatere jer i facebookgruppen, så snart 
den er på plads. Hytteturen er på egenbetaling. 
 

Kontakt 

Hvis I har nogle spørgsmål, skal I ikke holde jer tilbage fra at spørge – vi er her for at 
hjælpe jer! I er derfor velkomne til at skrive til os enten på Facebook-gruppen eller 
via mailen: studiestart2022@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://studiestartlithis2022.nemtilmeld.dk/1/
https://studiestartlithis2022.nemtilmeld.dk/1/
https://studiestartlithis2022.nemtilmeld.dk/2/
https://studiestartlithis2022.nemtilmeld.dk/2/
mailto:studiestart2022@gmail.com
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Program for ugen 
Mandag 
10:00-11:00: Velkomst og morgenmad på kasernen. 
11:00-12:00: Navnelege. 
12:00-12:40: Intro og velkomst v. afdelingsleder Tore Rye Andersen og studievejlederen 
Thomas Rod. 
12:40-13:20: QnA om at være studerende. 
13:20-14:00: Frokostpause. 
14:00-15:00: Rundvisning på universitetet. 
15:00-16:00: Aktiviteter i uniparken. 
16+: Øl og sodavand i universitetsparken. 
 
Tirsdag 
12:00-16:00: O-løb. 
16+: Hygge i parken.  
 
Onsdag 
10:00-11:00: Rundvisning på kasernebiblioteket. 
11:00-11:30: Pause. 
11:30-12:30: Gæsteforelæsning v. Marianne Ping Huang. 
12:30-13: Frokost pause. 
13:00-13:30: Oplæg ved Arts karriere. 
13:30-14:00: Besøg af lærerne på 1 semester. 
14:00-14:15: Kort pause. 
14:15-14:45: It-kursus. 
14:45-16: Mød foreningerne på Arts. 
19+: Pubcrawl. 
 
Torsdag 
12:30-13:30: Kage og offentliggørelse af studiegrupper. 
13:30+: Rundboldturnering mod de andre kasernefag. 
 
Fredag 
11:30-14:00: Frokost hjemme hos tutorerne i studiestartsgrupper. 
20:00-02:00: Fest! 
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Da introugen handler om fællesskab, opfordrer vi stærkt til at i selv arrangere 
fællesspisning i studiestartsgrupperne, fredag inden festen. 
 
Kommer du langvejs fra og kan ikke nå hjem i de lange pauser mellem 
eftermiddagsaktiviteterne og aftenaktiviteterne? Sig endelig til hvis du får brug for lidt 
selskab og et sted at være i mellemtiden. Vi står et stort tutorhold klar til at bruge en 
eftermiddag sammen med dig. 
 

Om at læse Litteraturhistorie 
 
Første semesters fag 

På første semester skal I have kurserne “Tekstanalyse 1”, “Litteraturhistorie 1” og “Ny 
litteratur og formidling”. I alle kurser vil første undervisningsgang være en introduktion 
til 
hele forløbet. Jeres dygtige undervisere vil også komme første dag i introugen og 
introducere sig selv og faget. Vi har haft de samme undervisere og kan forsikre jer 
for, at 
I er i trygge hænder. I skal have 9 timers undervisning om ugen som udgangspunkt 
For de nysgerrige kommer der her en kort indføring i fagene og de tidspunkter 
undervisning vil foregå: 
 
Litteraturhistorie 1: Dette fag handler om litteraturhistorien fra oldtiden og frem til 
middelalderen. Formålet er at arbejde med væsentlige værker fra perioden, få et 
overblik over periodens litteratur og en forståelse for periodens grundlæggende 
problemstillinger i forhold til litteraturhistorien. Jeres underviser i faget er Anne Sophie 
Refskou. I dette fag har vi arbejdet med alt fra Homer til ridderromaner. 
Litteraturhistorie 1 dækker over tidsperioden oldtid-middelalder, og du kan derfor 
finde litteratur til enhver smag i dette fag. Undervisningen vil ligge 11-14 onsdage.  
 
Tekstanalyse 1: Studieordningen skriver, at formålet med dette fag er at lære jer de 
grundlæggende begreber og metoder i litterær tekstanalyse at kende og at bruge 
dem. 
Her skal I have Jonas Ross Kjærgård. I dette fag bliver jeres hold delt op i to, så det 
bliver 
nemmere at køre en dialogbaseret undervisning. I faget arbejdede vi selv med et 
væld 
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af forskellige litterære stemmer heriblandt Marcel Proust, Naja Marie Aidt, Toni 
Morrison 
og Inger Christensen. Undervisningen for hold 1 vil ligge 10-13 torsdage. 
Undervisningen for hold 2 vil ligge 11-14 fredage.  
 
Ny litteratur og formidling: I dette fag skal I læse ny litteratur – dvs. primært litteratur 
fra 
efter år 2000. Og som navnet siger: I skal lære om formidling af litteratur til en 
defineret 
målgruppe. Her er jeres underviser Marianne Ping Huang. 
Det særlige ved dette fag er især det praktiske formidlings-aspekt som bl.a. afspejles 
i 
eksamensformen. I skal nemlig lave et formidlingsprodukt til eksamen. Vi havde selv 
et samarbejde med Aarhus Bibliotekerne til vores projekt, hvor vi lavede en udstilling, 
“Det upolerede spejl”. Hele udstillingen var stærkt inspireret af vores pensum om 
psykisk syge og litteratur. Undervisningen vil ligge 14-17 mandage. 

 

Pensum og bogindkøb 

Omkring semesterstart udgiver jeres undervisere løbende information om pensum på 
portalen Brightspace. Hvis I ikke kommer på Brightspace inden introugen, er det helt OK, 
det hjælper vi med på IT-kurset. Pensummet må man starte på efter eget behov og 
ansvar, men det forventes ikke at I har læst eller endda købt alle bøger lige fra start. Der 
er ingen grund til at stresse og at starte lektierne hurtigere end nødvendigt. 

 

Bogkøb 

I kan bl.a. købe bøger i Stakbogladens fysiske butik, som ligger på Frederik Nielsensvej 4 
(meget tæt på Kasernen). Jeres undervisere har mulighed for at bestille bestemte bøger 
eller kompendier dertil. Stakbogladen har også en virtuel butik på www.stakbogladen.dk, 
hvor man kan bestille hjemmefra. Der er også en masse andre nyttige hjemmesider at 
købe bøger fra: 

• www.plusbog.dk 

• www.saxo.dk 

• www.amazon.co.uk 
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• www.bookdepository.com (gratis fragt – til tider 

meget langsom) 

• www.imusic.dk (her er der gratis fragt, hvis man 

henter bogen på deres lager på Ryesgade) 

 

Brugte bøger 

• www.dba.dk 

• www.pensum.dk 

• www.antikvariat.net (Her kan I finde en liste over de 

værker, som landets antikvariater ligger inde med) 

• www.findbogen.dk 

 

Her finder du desuden en Facebook-gruppe, hvor der sælges brugte bøger fra Arts: 
https://www.facebook.com/groups/618091078220825/ 

 

Biblioteket og læsepladser 

AU Library, Kasernen, er biblioteket for studerende fra fag som er knyttet til Kasernen. I 
daglig tale kan det også kaldes Æstetisk Bibliotek. Her kan man få hjælp til at finde 
relevant litteratur til Kasernens fag eller en rolig studieplads tæt på 
undervisningslokalerne. I vil få en introduktion til biblioteket i introugen. 

 

På rundvisningen kommer vi forbi Det Kongelige Bibliotek, hvor der også er gode 
læsepladser. Man kan også bruge hovedbiblioteket Dokk1s læsesal eller måske finde 
læsero på et af de mindre lokalbiblioteker i Aarhus. I kan læse mere om de forskellige 
biblioteker her: 

 

AU Library, Kasernen: https://library.au.dk/biblioteker/kasernen/ 

Det kongelige bibliotek: https://library.au.dk/biblioteker/detkglbibliotek/ 
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Aarhus Bibliotekerne: https://www.aakb.dk/biblioteker 

 

Læsegrupper 

I vil i løbet af starten på jeres studie blive præsenteret for jeres læsegrupper, og hvad det 
vil sige at have en læsegruppe. Jeres læsegrupper er på forhånd blevet tilfældigt 
sammensat. Læsegruppen er et godt sted at finde faglig støtte, diskutere semestret og 
dele noter. Gruppen vil til tider blive implementeret i undervisningen, men i stor grad vil I 
også selv kunne bestemme brugen af læsegruppen. Når I møder jeres læsegruppe, er 
det vigtigt at møde sine gruppemedlemmer med åbent sind, for at kunne skabe det bedst 
mulige samarbejde og en god social trivsel. På det første semester vil der være aktiviteter, 
hvor I med jeres læsegruppe kan blive enige om de rammer, som I selv ønsker at have 
for den. 

 

Studievejledning 

Har I spørgsmål angående studiets opbygning, personlige udfordringer eller andet, der 
har med jeres studieliv at gøre, så kan I altid kontakte studievejlederen. Han hedder 
Thomas Rod. 

Kontaktoplysninger og yderligere information til studievejlederne for de æstetiske fag 
findes her:https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievej- 
ledere/aestetiske/ 

 

I vil møde studievejlederen i løbet af introugen, men han kan også kontaktes på: 
studievejleder.litteraturhistorie.arts@au.dk  

 

Studypedia 

AU Studypedia (www.studypedia.au.dk) er et akademiskstudieværktøj, som du kan bruge 
under hele dit uddannelsesforløb. Her kan man finde en masse gode råd og værktøjer til 
det at være universitetsstuderende bl.a. om studievaner, notatteknik, formalia i 
akademiske opgaver mm. AU Studypedia har lavet et helt afsnit målrettet nye 
studerende, hvor der er øvelser og gode råd til at komme godt i gang som 
universitetsstuderende. Du finder afsnittet til nye studerende lige her: 
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/ 

mailto:studievejleder.litteraturhistorie.arts@au.dk


 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

12 

 

 

Studiemiljø 
På studiet er der en stribe forskellige foreninger, tidsskrifter og udvalg, man kan krydse sit 
studieliv med og være medlem af. Der er både foreninger knyttet til Litteraturhistorie, 
Kasernen, Arts og hele universitetet. I introugen vil der være en foreningscafé, hvor de 
forskellige udvalg vil komme og sige hej til jer. Her er der imidlertid en lille præsentation 
af nogle de foreninger der er særligt relevante for Litteraturhistorie: 

 

Aperitif 

Apéritif er Litteraturhistories festudvalg. De står for at sætte rammerne for en god fest med 
hyggelig atmosfære, dansevenlig musik og stort dansegulv. Hvis man er medlem, bliver 
man del af et hyggeligt fællesskab og er med til at skabe en god stemning til festerne. De 
holder to fester i løbet af et semester, en temafest og en afdelingsfest. 

Link til Apéritif på Facebook 

 

Kasernecaféen 

KaserneCaféen er en hyggelig café på Kasernen, som tilbyder kaffe, te, sandwiches, 
lækre boller, snacks og nogle gange kage! Hvis man arbejder her, kan man desuden 
være med til at bestemme, hvad der skal på menuen, hvornår caféen holder åben og 
hvilke arrangementer, der skal afholdes. 

Link til KaserneCaféen på Facebook 

 

Kasernebaren 

KaserneBaren står for fredagsbaren i det samme lokale som KaserneCaféen. De sørger 
for billige drikkevarer, god musik og geniale temaer! 

Link til KaserneBaren på Facebook 

 

Kakofoni 

Kakofoni er en foredragsforening, som er drevet af studerende fra Litteraturhistorie og 
Nordisk sprog og litteratur. De holder arrangementer, som drejer sig om litteratur, både 

https://www.facebook.com/Aperitiffest
https://www.facebook.com/Kasernecafeen
https://www.facebook.com/Kasernebaren
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oplæsninger, foredrag og debatter. Arrangementerne og foreningen holder til i 
Nobelparken. 

Link til Kakofoni på Facebook 

 

Littuna 

Littuna er et tidsskrift for litteratur med anmeldelser, anbefalinger, essays og meget mere. 
Det er styret af både studerende fra Litteraturhistorie og Nordisk sprog og litteratur. 
Tidsskriftet, som alle kan bidrage til, har flere udgivelser hver uge og modtager 
anmeldereksemplarer, som skribenterne kan beholde efter udgivelse! 

Link til info om tidsskriftet Littuna 

 

Visir 

Visir er et kaserneblad, hvilket vil sige, at de udgiver bidrag fra alle fagområder på 
Kasernen. De skriver selv, at ordet er frit, og der er ingen fagbegrænsning eller krav om 
akademisk jargon. Man er altså meget velkommen til at sende bidrag. 

Link til info om kasernebladet Visir 

Uddannelsesnævnet 

Uddannelsesnævnet for Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur er et nævn nedsat af 
studienævnet, hvor studenterrepræsentanter kan deltage i møder med afdelingslederen 
og andre repræsentanter omkring f.eks. tiltag for uddannelserne, beslutninger med 
indflydelse på jeres studieliv og de seneste ændringer for uddannelserne. 

Link til info om Uddannelsesnævnet 

 

Studienævnet 

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og 
studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. 
Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, 
merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning. 

Link til info om Studienævnet 

 

 

https://www.facebook.com/Kakofoniau
https://www.littuna.nu/
https://issuu.com/kasernebladetvisir
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kommunikation-og-kultur/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur
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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 videomøde i Zoom.  
 

• Software til studerende 
Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software 

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/
https://eduroam.au.dk/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
https://studerende.au.dk/it-support/software/


 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

15 

 

eller software med rabat. I vil blandt andet downloade office-pakken under IT-
kurset. 
 

• 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://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 
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. 
 

• 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 
er en anonym telefonstøtte til studerende af studerende.  
 

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

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/
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• 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. 

 

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.  
 

En afsluttende bemærkning 
 
Studietiden er speciel og vi ønsker jer en rigtig god tid og ikke mindst studiestart. Det 
handler om at gøre sig umage men også om at være god ved sig selv. Vær åben og kom 
med det gode humør, det gælder både på studiet og i introugen. I introugen vil vi gøre 
alt, hvad vi kan for tage hånd om jer og sørge for, at I føler jer klar til den næste tid. Glæd 
jer til det hele, vi vil i hvert fald glæde os sindssygt meget til at møde jer i introugen! 

 

 

 

 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra
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