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Velkomst  
 
 
Kære studerende!  
 
 
Stort tillykke med din optagelse på Nordisk Sprog og Litteratur. Vi er, sammen med underviserne og 
de ansatte på afdelingen, glade for at kunne byde dig velkommen på dit nye studie. I anledningen 
heraf har vi smækket et brag af en introuge sammen til dig, som forhåbentligt vil give dig en 
fantastisk studiestart på universitetet.  
 
 
Studiestarten finder sted i uge 34 fra d. 23. til 26. august, og den er for alle. Vores primære formål 
er at introducere dig og dine medstuderende til universitetslivet både fagligt og socialt. I begge 
henseender har vi derfor allieret os med det bedste, Nordisk har at tilbyde, og du vil i løbet af ugen 
bl.a. stifte bekendtskab med underviserne og deres fag samt de mange studenterdrevne foreninger på 
Nordisk. Alt dette vil forhåbentligt give dig et fyldestgørende indblik i en hverdag, der snart bliver 
din. Til at hjælpe os med opgaven har vi sammensat et stærkt hold af erfarne ældre studerende, kaldet 
tutorer, som vil stå klar til at tage dine første trin sammen med dig!  
 
 
Som overblik over ugen får du denne intropjece, som indeholder vigtige informationer vedrørende 
din introuge og andet studiestartsrelateret, bl.a. oplysninger om betaling, mødesteder samt skema for 
introugen. Det er derfor vigtigt, at du læser det hele igennem.  
 
 
På vegne af hele tutorholdet vil vi bare slutte af med at sige, at vi glæder os rigtig meget til at møde 
dig! Studiestarten kan være en forvirrende og overvældende tid, men vi og tutorerne står klar til at 
sikre dig en tryg, sjov og hyggelig start på studiet. Velkommen til! 

 

De bedste hilsner 
Jacob Brun og Katrine Bernth-Andersen 
 
Cheftutorer for studiestarten 2022 

 

Kontakt: 
e-mail: nordiskintrouge2022@gmail.com 
Jacob: 20 65 03 27 
Katrine: 42 39 42 80 

mailto:nordiskintrouge2022@gmail.com
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Praktisk information 
• Første dag 

Første dag skal I mødes i mindre grupper hos jeres tutor, som serverer morgenmad 
for jer! Denne tutor er også jeres mentor, som I kan læse mere om længere nede i 
pjecen her. Ugen inden studiestartsugen vil du på nedenstående Facebookgruppe 
kunne se, hvor du skal spise morgenmad henne. Hvis du ikke har Facebook, eller 
hvis du kommer i tvivl om, hvor du skal være, kan du kontakte en af cheftutorerne. 
 

• Årgangsgruppe på Facebook 
Der er oprettet en årgangsgruppe på Facebook med navnet ”Nordisk Sprog og 
Litteratur 2022”: Facebookgruppe. I denne gruppe kommer vi til at minde dig om 
studiestarten samt videregive andre informationer. Du skal ikke være bekymret, hvis 
du ikke bruger Facebook, da al information også findes i denne pjece. 
 

• Instagram-profil 
Vi har oprettet en Instagram-profil, hvor du kan lære dine tutorer bedre at kende. 
Her vil der løbende være præsentationer af os, og du kan også følge med i vores 
planlægning af introugen: nordiskintro2022 
 

• Hvordan skal du pakke din taske? 
Tirsdag: Vi skal være både inde og ude, så klæd dig på efter vejret. Du skal 
medbringe computer. Derudover skal du selv medbringe en madpakke til frokost. 
Du skal også selv sørge for aftensmad, men her er der mulighed for at finde noget 
sammen med dit hold. Du er selvfølgelig også velkommen til at medbringe 
madpakke. 
 
Onsdag: Vi skal være ude det meste af dagen, så klæd dig på efter vejret. Medbring 
ikke computer. Du skal selv stå for frokost. Du kan medbringe madpakke eller finde 
noget i byen. 
 
Torsdag: Medbring frokost. Computer er ikke nødvendig. 
 
Fredag: Vi skal være udenfor det meste af dagen, så klæd dig på efter vejret. 
Medbring ikke computer. Vi sørger for frokost 
 

https://www.facebook.com/groups/385362583545304
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• Betaling 
Det koster et mindre beløb at deltage i introugens aftenarrangementer samt hytteturen. 
Hytteturen kan du læse mere om længere nede i pjecen. Vi anbefaler for fællesskabets 
skyld, at du deltager i begge dele.  
Pris for introugens aftenarrangementer med hytteturen: 600 kr. 
Pris for introugens aftenarrangementer uden hytteturen: 100 kr. 
Pris kun for hytteturen: 500 kr.  
Tilmeld dig senest fredag d. 12. august via nedenstående link: Betalingslink 

Er du vegetar, veganer eller allergiker, bedes du sende en mail til: 
nordiskintrouge2022@gmail.com 

• Alkoholpolitik 
Vi følger universitetets alkoholpolitik, hvorfor alkohol ikke er involveret under faglige 
arrangementer eller før kl. 16. Vi har stræbt efter at lave et program, hvor alle skal have 
det rart, og det er på ingen måde en forudsætning for at deltage i de sociale 
arrangementer, at man drikker alkohol.  
 

• Bøger 
Underviserne på universitetet er først og fremmest forskere. Dermed får du som 
studerende et indblik i, hvad der rører sig i forskningen lige nu. Det betyder dog også, at 
pensummet på Nordisk svinger fra år til år samt fra underviser til underviser. Det kan du 
glæde dig til at høre meget mere om i studiestartsugen – så der er ingen grund til at 
stresse over bøger inden!  
 

• Skema 
Du er endnu ikke sat på et hold, og du modtager først dit holdnummer tirsdag i introugen, 
hvorefter du vil kunne finde dit skema.  
 

• Mentorordning 
En mentor er en slags ’udvidet’ tutor, og du vil i introugen få tildelt en mentor og en 
mentorgruppe. I de to kommende semester vil der blive afholdt tre møder, hvor I kan 
snakke om alle eventuelle problemstillinger vedrørende starten på et nyt studie, læse- og 
arbejdsbyrde, eksamen, gruppearbejde, boligsituation osv. 

 

https://nordiskintro.nemtilmeld.dk/1/
mailto:nordiskintrouge2022@gmail.com
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• AU FIND 
AU FIND er en smart app, hvor du kan indtaste bygningsnummeret og herved få vist, 
hvor bygningen ligger. Google Maps kan også være behjælpelig, når du skal finde 
bygninger på campus.  
 

• 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, 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 Studypedia for nye studerende 
 

• Har du nogle spørgsmål? 
For at have de nødvendige informationer om studiestartsugen er det vigtigt at læse denne 
pjece grundigt. I selve studiestartsugen bliver du blandt andet præsenteret for dine kurser 
og dine undervisere, dit studiemiljø samt hvor du får fat i dine studiebøger. Er der andre 
spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os, Jacob og Katrine - vi står klar med 
en hjælpende hånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
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Program for ugen 
 
Tirsdag 23/8 Onsdag 24/8 Torsdag 25/8 Fredag 26/8 

09.00 
Morgenmad i 
mentorgrupper med 
tutor 

08.45: Vi mødes ved den 
røde sten i Nobelparken 
 
09.00: Rundvisning på 
Nobelbiblioteket og Det 
Kongelige Bibliotek 
 

  

11.00  
Velkomst ved Stefan 
Kjerkegaard og 
cheftutorer Jacob og 
Katrine ved Amfi-
scenen i Uni-parken 
 

11.00: Byvandring i 
mindre grupper 

10.45: Møde med 
studievejleder, Arts 
Karriere og 
præsentation af 
foreningerne på 
Nordisk 
 
1441-112 
 

10.00: 
Orienteringsløb i 
Universitetsparken 

12:00 
Holdindeling + ryste 
sammen lege 
 
Hold 21: 1483-244 
 
Hold 22: 1483-344 

13.30: Vi mødes ved 
Domkirken 

12.30: Frokost 13.00 Vinderen af 
o-løbet kåres, og vi 
giver en frokost 

13.00 Frokost 14.00: Gå hjem og hvil 
jer – vi ses senere! 

13.00: Fortsat 
præsentation af 
foreningerne på 
Nordisk 

14.00 Evaluering 

Præsentation af 
undervisningsfagene 
Litteraturlæsning, 
Sproglige Byggesten og 
Videnskabsteori 
 
Hold 21: 1483-244 
 
Hold 22: 1483-344 
 

 
14.30: Aftal, hvor jeres 
hold spiser aftensmad 
fredag 

Gå hjem og hvil jer 
– vi ses senere! 



 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

8 

 

 

15.00 Kaffepause 
   

15.30 
IT-kursus 
 
Hold 21: 1483-244 
 
Hold 22: 1483-344 
 

 
 

15.00 Gå hjem og hvil 
jer - vi ses om senere!  

 

17.00 Vi går sammen ud 
og finder aftensmad 

17.00: Aftensmad i 
aftensmadsgrupperne 

 
18.00: 
Fællesspisning på 
holdene 

18.00: Hygge med 
aftensmad, øl og 
sodavand 
 
KOMMAbar 1485-137 

19.00 Pubcrawl 19.00: Overraskelse  
 
KOMMAbar 1485-137 

20:00 
Afslutningsfest i 
KOMMAbar 
1485-137 

 
Programmet i detaljer 
 
Tirsdag d. 23. august 
 
Kl. 09.00: Morgenmad hos tutorerne 
 
Kl. 11.00: Velkomst ved cheftutorer Jacob og Katrine efterfulgt af en officiel velkomst ved 

afdelingsleder Stefan Kjerkegaard på Amfi-scenen i Universitetsparken. 
 
Kl. 12.00: Rystesammen-lege på jeres hold. Hold 21: 1483-244 og Hold 22: 1483-344. 
 
Kl. 13.00:  Frokost. I skal selv medbringe madpakke 
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Kl. 13.30: Præsentation af undervisningsfagene Litteraturlæsning, Sproglige Byggesten og 
Videnskabsteori. Hold 21: 1483-244 og Hold 22: 1483-344. 

 
Kl. 15.00: Kaffepause. 
 
Kl. 15.30: Introduktion til Brightspace og IT: Hold 21: 1483-244 og Hold 22: 1483-344 
 
Kl. 17.00: Aftensmad 
 I aften sørger man selv for aftensmad. Vi opfordrer til, at man går ud sammen 

med sit hold og finder noget mad i nærheden. Man er også velkommen til at 
medbringe sin egen madpakke. 

 
Kl. 18.00: Vi spiser, hygger og quizzer i Nordisk’ fredagsbar, KOMMAbar. Der vil blive 

solgt drikkevarer til studievenlige priser. 
 1485-137 
 
Kl. 21.30: Tak for i dag, vi ses i morgen! 
 
 
Onsdag d. 24. august 
 
Kl. 08.45:  Vi mødes ved den røde sten i Nobelparken. 
  Den røde sten er lige ved cykelparkeringen i Nobelparken ud til Randersvej. 
 
Kl. 09.00: Biblioteksrundvisning på jeres hold 
  Hold 21a: Nobelparken kl. 09.00.  Hold 21b: Nobelparken kl. 09.30. 
  Hold 21a: Det kgl. Bibliotek kl. 10.00 Hold 21b: Det kgl. Bibliotek kl. 10.30  

Hold 22a: Det kgl. Bibliotek kl. 09.00 Hold 22b: Det kgl. Bibliotek kl. 09.30 
 Hold 22a: Nobelparken kl. 10.00.  Hold 22b: Nobelparken kl. 10.30. 

 
Kl. 11.00:  Byvandring. 
  I bliver delt ud i små grupper og får en rute af os. På turen skal I også nå at spise  
  frokost, som I enten har med hjemmefra eller køber i løbet af ruten. 
 
Kl. 13.30:  Vi mødes ved Domkirken til en fælles afslutning på byvandringen. Her beslutter I 
  også, hvordan I skal spise aftensmad inden pubcrawl. 
 
Kl. 17.00: I mødes, hvor I har aftalt i jeres aftensmadsgrupper, inden vi skal på pubcrawl 
 
Kl. 19.00: Pubcrawl i Aarhus C 
 
 
Torsdag d. 25. august 
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Kl. 10.45:  Møde med studievejleder og Arts Karriere: 1441-112 
 
Kl. 12.30: Frokost. I medbringer selv madpakke 
 
Kl. 13.00: Fortsat præsentation af foreningerne på Nordisk: 1441-112 
 
Kl. 14.30: Aftal på jeres hold, hvor I vil spise henne inden fredagsfesten. 
 
Kl. 19.00: Arrangement i KOMMAbar. 1485-137 
  Spis aftensmad hjemmefra. Vi sælger drikkevarer til studievenlige priser. 
Fredag d. 26. august 
 
Kl. 10.00: Orienteringsløb i Universitetsparken 

En tradition på Nordisk, hvor man kan vinde hæder, ære og præmier til sit hold. 
Det kræver hverken træningstøj, løbesko eller skistave, men det er nok en fordel 
at tjekke vejrudsigten, inden man tager afsted. 

 
Kl. 13.00: Vinder af årets orienteringsløb kåres, og vi giver frokost. 
 
Kl. 14.00:  Evaluering af studiestartsugen. 
 
Kl. 18.00: Fællesspisning på holdene. 
 
Kl. 20.00: Afslutningsfest i KOMMAbar. Der vil vanen tro blive solgt drikkevarer til 
  studievenlige priser. 
  1485-137 
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Program for ugen for BA tilvalg 
Mandag 22/8 Onsdag 24/8 Torsdag 25/8 Fredag 26/8 
 

10.45: Vi mødes ved 
Den røde ”sten” i 
Nobelparken  

 

  

 
11.00: Byvandring i 
mindre grupper 

 
10.00: 
Orienteringsløb i 
Universitetsparken 

 
13.30: Vi mødes ved 
Domkirken 

12:00-15:00: 
Præsentation af 
foreningerne på 
Nordisk 
 
1441-112 

13.00 Vinderen af 
o-løbet kåres, og vi 
giver en frokost 

 
14.00: Gå hjem og hvil 
jer – vi ses senere! 

 
14.00 Evaluering i 
KOMMAbar 

   Gå hjem og hvil jer 
– vi ses senere! 

18:00 Vi mødes til øl, 
sodavand og hygge samt 
velkomst ved 
afdelingsleder Stefan 
Kjerkegaard og 
cheftutorer Jacob og 
Katrine 

KOMMAbar 1485-137 
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Kl. 19.30: Introduktion 
til undervisningsfagene 
Sproglige byggesten og 
Litteraturlæsning  

 

17.00: Aftensmad i 
aftensmadsgrupperne 

 
18.00: 
Fællesspisning på 
holdene 

 22:00 Tak for i dag  19.00 Pubcrawl 19.00: Overraskelse  
 
KOMMAbar 1485-137 

20:00 
Afslutningsfest i 
KOMMAbar 
1485-137 

Mandag d. 22. august  

Kl. 18.00: Velkomst ved cheftutorerne Jacob og Katrine efterfulgt af en officiel velkomst 
ved afdelingsleder Stefan Kjerkegaard. Derefter hygger vi med øl, sodavand og 
quiz. 
 
Vi mødes i KOMMABAR. 1485-137 
Medbring selv madpakke til aftensmad eller spis hjemmefra.  
Vi sælger drikkevarer til studievenlige priser   

Kl. 19:30:  Introduktion til undervisningsfagene Sproglige byggesten og Litteraturlæsning.  
 
Kl. 22.00:  Tak for i aften!  

 

BEMÆRK: Der er ikke lagt program for tilvalg tirsdag! 

 

Onsdag d. 24. august  

Kl. 10.45:  Vi mødes ved Den røde ”sten”.  

Kl. 11.00: Byvandring 
I får små grupper og en rute af os på dagen. På turen skal I også finde tid til at 
spise frokost, som I enten har med hjemmefra eller køber i løbet af ruten.  

Kl. 13.30:  Vi mødes ved Domkirken til en fælles afslutning på byvandringen, hvor vi også 
aftaler, hvor og med hvem I skal spise aftensmad inden pubcrawl.  
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Kl. 14.00:  Gå hjem og hvil jer inden pubcrawl 

Kl. 17.00:  I mødes, hvor I har aftalt i jeres aftensmadsgrupper, inden vi skal på pubcrawl 
 Pubcrawl i Aarhus C.  

 Kl. 19.00:  Pubcrawl i Aarhus C. 

 

  

Torsdag d. 25. august  
 
Kl. 12:00:  Præsentation af foreningerne på Nordisk. 

Kl. 19.00:  Arrangement i KOMMAbar. 1485-137 
Spis aftensmad hjemmefra. Vi sælger drikkevarer til studievenlige priser.  

 

Fredag d. 26. august  

Kl. 10.00:  Orienteringsløb i Universitetsparken 
En tradition på Nordisk, hvor man kan vinde hæder, ære og præmier til sit hold. 
Det kræver hverken træningstøj, løbesko eller skistave, men det er nok en fordel 
at tjekke vejrudsigten, inden man tager afsted. 

 
Kl. 13.00: Vinderen af årets o-løb kåres, og vi giver frokost  

Kl. 14.00:  Evaluering af studiestartsugen. 
 
Kl. 14.30:  Gå hjem og hvil jer, vi ses i aften. 

Kl. 18.00:   Fællesspisning på holdene.  

Kl. 20.00:  Afslutningsfest i Kommabar. 1485-137 Der vil vanen tro blive solgt drikkevarer til 
  studievenlige priser. 
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Hyttetur  

Hytteturen er en tur fyldt med hygge, fest, konkurrencer, gøgleri, sjov og underholdning. Du skal 

medbringe en god, stor madpakke til den første aften, men ellers er der sørget for alle andre 

måltider på turen. Udover at deltage i festlighederne og hygge dig med dine medstuderende skal 

du også hjælpe lidt til med madlavning, oprydning og rengøring i samarbejde med dine tutorer. 

Som det også gælder introugens aftener, vil det selvfølgelig både være muligt at købe 

alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke til meget beskedne priser. Vi gør opmærksom på, at det 

fører til øjeblikkelig bortvisning, hvis man medbringer euforiserende stoffer.  

Hytteturen finder sted fredag d. 14. oktober – søndag d. 16. oktober (Første weekend i 

efterårsferien). Vi kører samlet i bus fra Nobelparken kl. 15.00 fredag og er tilbage i Aarhus igen 

søndag eftermiddag. Der følger flere informationer om denne uforglemmelige og fænomenale 

tur, når vi nærmer os, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! Nordisk hyttetur har tradition for 

at have stort deltagerantal, og vi håber også på at se en masse tilvalgsstuderende!  

Huskeliste til hytteturen:  

Sovepose, lagen, en rulle toiletpapir, håndklæde, toiletsager, madpakke til første aften, et 

viskestykke og én klud pr. næse. Underholdende genstande som en sangstemme, fodbold, 

frisbee, guitar, sangbog, spil, osv. er også meget velkomne. Nogle af festlighederne foregår 

udenfor, så husk at medbringe praktisk påklædning, såsom en varm trøje og praktisk fodtøj, hvis 

vejret nu ikke skulle arte sig. Yderligere information følger.  
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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 eller 
software med rabat.  
 

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/
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• 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 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 
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 
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/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. 

 

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://studerende.au.dk/vi-siger-fra
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