
 	

	
TUTOR-ANSØGNING 2017 
	
RAMMER FOR ARRANGEMENTET  
Rusugen 2017 løber af stablen fra mandag 21. august til fredag 25. august, mens rushytteturen ligger 
fra fredag d. 15. september til søndag d. 17. september. På disse dage er du som tutor forpligtet til at 
afsætte din fulde tid og arbejdskraft. Ligeledes er du som udgangspunkt også forpligtet til at deltage i 
tutorhytteturen, som i år finder sted torsdag d. 17. august til lørdag d. 19. august. Som ansat tutor skal 
du ligeledes reservere torsdag d. 20. april kl. 16.00, hvor det første møde med tutorgruppen ligger. Til 
dette møde vil der være en generel orientering om arrangementet i sin helhed, og de konkrete 
arbejdsopgaver vil blive fordelt mellem tutorerne. Det er derfor meget vigtigt, at man prioriterer dette 
møde! 
	
Der er desuden allerede fastlagt en opstarts- og en evalueringsfest med dertilhørende møde, som det 
forventes at alle deltager i. Derudover vil der ligge to tutorarrangementer i løbet af sommeren, hvor det 
forventes, at man deltager i mindst ét af arrangementerne. 
 
OVERSIGT OVER VIGTIGE DATOER: 

• Intromøde torsdag	d. 20.04 kl. 16.00	  
• Opstartsmøde og fest onsdag d. 14.06 kl. 15.00	  
• Tutorarrangement 1 tirsdag d. 04.07 
• Tutorarrangement 2 lørdag d. 05.08 
• Tutorhyttetur torsdag d. 17.08 - lørdag d. 19.08 
• Rusuge d. 21.08 - 25.09	  
• Rushyttetur fredag d. 15.09 - søndag 17.09 
• Evalueringsmøde og -fest lørdag d. 11.11 kl. 15.00	  

 
HVAD FORVENTER VI AF DIG  
Vi søger tutorer, som er engagerede, motiverede og som har lyst til at lægge deres tid og kræfter i 
planlægningen og afviklingen af rusugen. Det er ligeledes nødvendigt at kunne imødekomme den 
dobbelthed, som tutorrollen indebærer. Det vil sige, at man både er ansvarsfuld og pligtopfyldende, 
men samtidig kan være med til at skabe en god stemning og en fest for de nye studerende. Vi søger 
tutorer, der kan og vil bidrage med egne idéer og input, og som er indstillet på at bruge noget af 
sommerferien på at løse de tilhørende tutoropgaver samt indgå i det interne tutorfællesskab.  
	



 	

	
	
SAMTALE  
For at sikre, at vi sammensætter den bedst mulige tutorgruppe, vil vi afholde samtaler med nogle af 
ansøgerne. Disse forventes at ligge d. 17. eller 18. april. Derudover opfordrer vi til, at I finder os i 
fredagsbaren eller til de andre arrangementer, så vi kan få sat ansigt på ansøgningen. 
 
ANSØGNING  
Som ansøgning bedes du udfylde nedenstående ansøgningsskema samt vedlægge en skriftlig motiveret 
ansøgning gerne suppleret med en kreativ del. Ansøgningen skal afleveres senest fredag d. 13.04 kl. 
12.00 på mail psykrusuge2017@gmail.com eller lægges i russekretærernes dueslag, der findes i 
receptionen i bygning 1340, lokale 134. 
 
I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. 
	
Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning! 
	
De bedste hilsner, 	
Ida Abildtrup & Thomas Klitgaard	
Russekretærer 2017 

  



 	

	
ANSØGNINGSKEMA 
 
Navn: 
Adresse: 
Tlf: E-mail: 
	
Sæt X	
( ) Er bachelorstuderende på ____ semester	
( ) Er kandidatstuderende på ____ semester	
( ) Er sidefagsstuderende på ____ semester	
 
( ) Jeg har været tutor før (vi søger både tutorer med og uden tutorerfaring)	
	
( ) Hvis jeg ikke bliver valgt som tutor, vil jeg gerne være suppleant	
 
Hvad/hvordan er dit faglige og sociale engagement på studiet? F.eks. medlem af styrende organer 
(studenterrådet, Fapia), udvalg (FF, KC, PIF mf.) eller studentermedhjælper etc. Vi vil gerne 
understrege, at vi søger tutorer både med og uden udvalgstilknytning:  
 

 
OBS: HUSK AT VEDLÆGGE EN MOTIVERET ANSØGNING!  
Ved spørgsmål kontakt Thomas Klitgaard på klitgaard301@hotmail.com eller tlf. 42 27 07 47 eller Ida 
Abildtrup på idaabildtrupjensen@gmail.com eller tlf. 27 58 63 04 


