
Velkomstbrev 

 

Kære bachelortilvalgsstuderende 

Tillykke med dit optag på tilvalget i Retorik! Vi er sikre på, du bliver glad for det, og vi og underviserne 
glæder os meget til at tage imod jer. 

For at tage godt imod jer, der starter til sommer, har vi planlagt en intro-eftermiddag, som vi håber på at se 
dig til. Når vi slår dørene op for jer fredag d. 26. august kl. 15 - 17/18, får du lejlighed til at møde de andre 
nye tilvalgsstuderende på retorik på kasernen. Det er både for jer på BA-tilvalget såvel som kandidaterne. 

Eftermiddagen byder på social introduktion, hygge, lege og snak – og så slutter vi af med pizza og en 
vand/øl. Hvis der er stemning for det, tager vi videre på Studenterbaren. 

Det er selvfølgelig frivilligt at deltage, så ingen panik, hvis du stadig ligger på stranden i Spanien – der bliver 
masser af muligheder for at møde hinanden løbende, men vi håber meget, du kommer og siger hej ;) 

Udover denne eftermiddag med fokus på det sociale er der jf. velkomstbrevet fra afdelingslederen og 
studiemiljøkoordinatoren faglig introduktion til retorik, jeres hold og læsegrupper + velkomstforelæsning 
mandag d. 29. august. Den står underviserne og studievejledningen primært for, og der bliver givet mange 
vigtige informationer – derfor er det også vigtigt, at du kommer. Vi kommer også og hilser mere formelt.  

Vi har lavet en facebookgruppe for dit hold, som vi løbende slår information op i. Hvis du ikke har facebook, 
så skriv til enten Emil eller Kristina, så finder vi ud af det. 

Find gruppen her:  

AU Retorik Tilvalg 2022 - 2023 eller www.facebook.com/groups/590778315708359  

 

Vi glæder os helt vildt til at tage imod jer og byde jer hjerteligt velkommen på Retorik!  

Kærlig hilsen  
Jeres tutorer 
 
 

Kontaktinformationer: 
 
Kristina Yaldo: 20747079, facebook eller 201506177@post.au.dk  
 
Emil Lohse: tlf. 27630261, Facebook eller 201804539@post.au.dk 
 

Skriv endelig, hvis det er det mindste. Så skal vi forsøge at hjælpe, så godt vi kan.  
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