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Velkomst  
 
Kære studerende,  

Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2022 på Aarhus 
Universitet, Campus Emdrup!  

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

På de kommende sider finder du en masse praktiske informationer, som vil være 
væsentlige for dig og din studiestart. For at hjælpe dig godt i gang på uddannelsen har 
vi tutorer skræddersyet et program, som vil give dig en god studiestart, og som vil ryste 
dig og dine medstuderende godt sammen. Vi har lagt vægt på, at du får en tryg og 
lærerig studiestart, som vi håber, at du vil tage godt imod.  

Denne pjece indeholder et program over introdagene i introugen samt relevante 
informationer om introturen. Introdagene vil byde på en god blanding af faglige og 
sociale arrangementer, der vil belyse, hvad det vil sige at være universitetsstuderende på 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Introdagene ligger i uge 34 fra 
mandag d. 22. august til fredag d. 26. august. Foruden introdagene har vi stablet en fed 
introtur på benene, hvor både det sociale såvel som det faglige vil være i fokus.  

Slutteligt skal du vide, at vi også vil være dine tutorer efter introugen og introturen, og at 
du derfor altid kan komme til os med dine spørgsmål eller bekymringer, også efter du er 
kommet godt i gang med studiet.  

Er du i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at give dig den bedst 
tænkelige start på en uddannelse, som er relativ ny, men virkelig spændende. Vores 
kontaktinformationer finder du sidst i denne pjece.  

Vi glæder os til at møde dig og komme i gang med nogle en uforglemmelige uger.  

De bedste hilsner fra,  

Cheftutorerne Jon Hansen og Tobias Kabat, samt resten af tutorholdet! 
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Praktisk information 
Betaling: 
For at skabe den bedste introuge for dig og dine medstuderende, bedes du betale 150 
kr. inden studiestart, hvis du er interesseret i at deltage i det officielle program efter kl. 
16.00. Det koster altså ikke penge at deltage i programmet mellem 9-16. Beløbet 
kommer til at dække diverse arrangementer, samt mad med mere til 
grillarrangementet. Beløbet ønskes overført senest den mandag d. 15. august til 
følgende MobilePay Box-nummer: 
 
MobilePay- Box: 9276DX (Introuge) 
 
Medbring:  
Til din introuge er det en god ide at medbringe: 

• Noget at skrive på og med. Vi opfordrer til, at du kun medbringer din computer 
om onsdagen og lader den blive hjemme de andre dage. 

• En solid madpakke eller penge til hhv. kantinen eller Netto. 
• Praktisk tøj! Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr - kun dårlig påklædning! 
• Sidst men ikke mindst - medbring dit gode humør, for vi glæder os helt vildt til at 

introducere dig til Uddannelsesvidenskab og Campus Emdrup.  
 
Alkohol under introugen:  
Vi følger selvfølgelig universitetets alkoholpolitik, og der er derfor ingen alkohol, 
involveret under faglige arrangementer eller før kl. 16.  
Vi har tilstræbt os at skabe et program, hvor alle skal have det rart, og at 
arrangementerne er inkluderende for alle. Det er derfor ikke en forudsætning for at 
deltage i de sociale arrangementer, at man drikker alkohol - hverken før eller efter kl. 
16.  
 
Har I nogle spørgsmål angående alkohol under introugen, er I meget velkomne til at 
kontakte os  
 
Lokation:  
Vi mødes første dag foran hovedindgangen til bygning B. Det er indgangen som 
vender væk fra Emdrup station, ind mod Campus Parken.  Tutorerne vil stå klar til at 
byde dig velkommen og vise dig vej til, hvilket lokale du skal være i. Der vil være vil 
være kaffe og the.  
For yderligere information, kan I besøge denne hjemmeside: 
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=A%20(Emdrup)  

https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=A%20(Emdrup)
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Program for ugen 

Mandag d. 22. august 
Kl. 9.00  Vi mødes på universitetet. Tutorerne vil stå klar til at byde dig 

velkommen og vise dig vej til, hvilket lokale du skal være i. Der vil 
være varm kaffe og croissanter. 

 
Kl. 10.00 Bygning D, Lokale D169. Velkomst på bacheloruddannelsen ved Pia 

Bramming. Derefter en præsentation af os tutorer, hvorefter du og 
dine medstuderende vil blive inddelt i familiegrupper. 

 
Kl. 11.15 Hygge og frokost med din familiegruppe. Medbring selv madpakke, 

ellers kan du købe i kantinen eller i Netto.  
 
Kl. 12.00  Introduktion til nogle af vores studenterdrevne organisationer:  

De Studerendes råd og Fredagsbaren Bar Bund.  
 
Kl. 13.00  Bygning D, Lokale D169. Introforelæsning til modul 2: Pædagogikkens 

ideer og uddannelseshistorie felt med Jens Erik Kristensen 
 
Kl. 14.00  Social aktivitet med familiegrupperne. Rundvisning på Campus 

Emdrup.  
 
Kl. 16.00  Tak for en god dag, vi ses i morgen.  

 

Tirsdag d. 23. august 
Kl. 9.00  Vi mødes i fælledparken hvor formiddagen bliver brugt på sociale og 

sjove aktiviteter.  
 
Kl. 12.00 Frokost   
 
Kl. 13.00 Vi mødes i Fælledparken igen, hvorefter den store byvandring begynder. 

Byvandringen vil indebære en række små sjove, udforende og 
teambuildings aktiviteter, så I kommer til at lærer hinanden godt at kende.  
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Kl. 16.00  Tak for i dag.  
Herefter vil der være mulighed for at tage i Kongens Have og nyde lidt koldt at drikke 
og lære dine nye medstuderende bedre at kende. 
 

Onsdag d. 24. august 
I dag vil I kunne snappe lidt af oven på nogle hektiske dage. Der vil være social 
hygge i festsalen kl. 14.00, men med frivillig deltagelse.  
 
 

Torsdag d. 25. august 
Kl. 9.00 Vi mødes i Aulaen til morgenmad i familiegrupperne.  
 
Kl. 10.00 Bygning D, Lokale D169. Introforelæsning til modul 1: Det 

Uddannelsesvidenskablige felt, med Kim Holflod 
 
Kl. 11.00 Frokost + bogindkøb  
 
Kl. 12.00 Introduktion til biblioteket  
 
Kl. 12.30 IT-vejledning: Kom godt i gang med vores interne IT-systemer 
 
Kl. 14.00  Pause 
 
Kl. 14.30  Introduktion til Arts karriere 
 
Kl. 15.00  Introduktion til studievejledningen 
 
Kl. 15.30  Introduktion til holdundervisning  
 
Kl. 16.00  Tak for en god dag. 
 
Der vil her blive arrangeret et grill-arrangement på campus. Der vil være lækre pølser - 
både vegetariske og almindelige. Der vil være sjove aktiviteter og lege, som giver jer 
mulighed for at komme tættere på hinanden. 
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Fredag d. 26. august 
Kl. 9.00  Vi mødes i campusparken, for at spille ”det uddannelsespolitiske spil” 
 
Kl. 13.00 Pause  
 
Kl. 13.30 Social aktivitet med rundvisning på Campus  
 
Kl. 15.00  Bygning D, Lokale D169. Evaluering og opsamling på ugens aktiviteter 
 
Der vil denne aften blive afholdt fest i campus-baren ”Bar Bund” kl. 18.00 til 02.00. Her 
vil du kunne møde nuværende studerende og dine nye medstuderende på både 
Bachelor og Kandidat uddannelserne.  

 
OBS:  
Det bliver fire lange dage propfyldt af fede oplevelser med dine medstuderende. Så 
ved du det allerede nu i forhold til at planlægge arbejdstider mm. Tirsdag og fredag er 
vi udenfor næsten hele dagen, så husk påklædning til vejret og solcreme hvis solen 
skinner!  
 
Husk madpakke eller penge til mad alle fire dage (tirsdag har du mulighed for at tage 
hjem at spise, hvis du ønsker.) 

Om at læse  
 
I er blevet optaget på Aarhus Universitet, men skal studere i København. Hvordan 
hænger det sammen? 
 
Jo, altså ̊ det er fordi Uddannelsesvidenskab er tilknyttet DPU, som står for ”Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse”, som er en del af Aarhus Universitet, men faktisk 
har hovedsæde i Emdrup. 
 
Uddannelsesvidenskab er den eneste bachelor, der bliver udbudt i Emdrup, men 
derudover bliver der udbudt et hav af kandidater. I bliver en del af en årgang på ca. 90 
studerende, og det gør Uddannelsesvidenskab sammen med alle de andre årgange til 
den største uddannelse pa ̊ DPU. 
 
Det skal I også̊ nok høre mere om, når I kommer. 
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I kommer alle sammen til at læse Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet i 
København, som er en samfundsvidenskabelig bachelor på et humanistisk fakultet. 
 
Hvis det forvirrer jer en masse så ̊ bare rolig, det kommer vi til at snakke en masse om i 
introugen, og frygt ikke hvis du stadig er lidt i tvivl efter introforløbet. Det, kan vi sige, er 
helt normalt, og det var de fleste af os også. 
 
Fag på 1. semester 
Du kommer til at modtage undervisning i modul 1: ”Det Uddannelsesvidenskablige 
felt” og i m2: ”Pædagogikkens ideer og uddannelseshistorie” på dit første semester.  
 

• Pensum og bogindkøb 
Der vil i programmet for introugen vare indlagt tid til bog/kompendium indkøb.  
Hvis du ønsker at købe alle nødvendige bøger og kompendier for dit første 
semester, så skal du regne med en udgift på ca. 1500 kr.  
 

• Biblioteket 
På campus har vi vores eget bibliotek. På biblioteket er der altid hjælpsomme 
medarbejdere der står klar til at hjælpe dig, hvis du skulle stå og mangle en 
bestemt tekst, bog eller udgivelse. Som ny studerende vil I dog ikke komme til at 
bruge biblioteket særlig meget det første års tid, eftersom pensumteksterne vil 
være at finde online, i komedierne eller i pensumbøgerne.  
 
Biblioteket er lokaliserede inden for hovedindgangen i A-bygningen.  
 

• Læsepladser 
På campus Emdrup har vi mange forskellige former for læse/studiepladser, hvor 
du alene eller i studiegrupper vil kunne fordybe jer i jeres uddannelse. De er 
lokaliserede bl.a. i aulaen (4 etager med studieområder), biblioteket har 
stillepladser og læsesale og derudover er der rundt omkring på gangene opsat 
ekstra studieområder. Vi er en lille campus, så du burde næsten altid kunne finde 
et sted der passer til netop dig. 
 

• Studiegrupper 
På uddannelsesvidenskab bliver man delt op i studiegrupper af 
holdundervisningerne på første semester. Det sikrer at alle kommer i en 
studiegruppe, og at alle får den bedste start på universitetet. I studiegrupperne 
laver man alt fra opgaver til noter. Studievejledningen kommer og holder en 
workshop, hvor I bliver introduceret til det at arbejde i studiegrupper.  



 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

9 

 

 
• 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 
AU Studypedia til nye studerende. 
 

Studiemiljø 
På campus har vi række forskellige studenterdrevne foreninger. Alt fra løbegrupper, 
til korsang, studie bar til studiepolitik. Nogle af dem vil blive introduceret til jer i 
introugen, og andre vil blive præsenteret for jer i løbet af første semester.   

 

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, 

https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
https://mitstudie.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
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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.  
 

• 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 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. 
 

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/
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/
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• 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.  
 

• 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.  
 

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