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Velkommen 
Kære stud.odonter, 

 
Velkommen til Aarhus Universitets fedeste studie. Du er er nu kommet igennem nåleøjet og 
skal i gang med at videreuddanne dig, så du kan blive tandlæge en dag. 

 
En studiestart kan virke meget overvældende, da en helt ny fase i ens liv er ved at tage sin 
begyndelse. Du er muligvis flyttet hjemmefra for første gang, flyttet til en anden by eller flyttet 
til et helt andet land. Det hele er nyt; nye mennesker, uvante omgivelserne og nye udfor- 
dringer. Husk på, at du ikke er den eneste, der har det sådan, og der er mange, du kan 
spørge om råd eller dele dine nye oplevelser med. 

 
På Tandlægeskolen findes et fremragende socialt miljø med både tandteknikere, klinikassi- 
stenter, tandplejere og tandlæger. Fællesarrangementer, fredagsbarer og endda kantinen 
er nogle af knudepunkterne for møder på kryds og tværs, hvilket bidrager til en opretholdelse 
af det sociale miljø på en ikke så stor Tandlægeskole, hvor de fleste kender de fleste. 

 
Det er vigtigt at være flittig for at komme godt igennem sine eksaminer, og vi hjælper hinan- 
den med at finde en god måde at løse udfordringerne på. Når det er sagt, er det hertil vigtigt 
også at deltage i de sociale arrangementer for at lære sine medstuderende bedre at kende, 
så det er nemmere at komme ud på den anden side af den hårde eksamenslæsning. 

 
Vi, cheftutorer og vores dejlige crew, har derfor sørget for at stable et godt introforløb på 
benene til dig og dine nye kammerater, så I får den bedst mulige start på studiet, og føler 
jer fuldstændigt integreret i vores lille studiemiljø. Det vil glæde os, at I alle støtter op om 
introforløbet, og vi opfordrer jer til at deltage aktivt, da det er en tid, I sent vil glemme - vi 
taler her af erfaring. 
Har du spørgsmål, vil vi med glæde svare på dem. 

 
Du kan kontakte os på: 
Julie.sand@hotmail.dk 
eller 
anna.s.kristensen@icloud.com 

 

Vi ønsker dig en god studiestart og en god fornøjelse med introforløbet. 
 
Dine cheftutorer 
Julie og Anna 
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Introduktionsforløbet 
Introforløbet strækker sig fra onsdag d. 22. august til d. 26. august og består af to dele: To 
INTRODAGE (22.-24.), og en tre afsluttende dages HYTTETUR (24.-26.), som starter på 
skolen med nogle oplæg. Vi starter ud med de tre introduktionsdage, som vil give en intro- 
duktion af det første år som studerende på Århus Tandlægeskole. Her kan du få et lille 
indblik i, hvad tandlægestudiet egentlig går ud på og hvad der kommer til at foregå, når I 
begynder med fag i september. Dagene afsluttes med fokus på det sociale samvær i hjertet 
af Smilets By. Det vil være smart at medbringe: 

 GODT HUMØR J 
  KONTANTER (hvis du ikke har MobilePay) 

 
På HYTTETUREN er det sociale i højsædet med henblik på at skabe et godt socialt sam- 
menhold på årgangen. HYTTETUREN vil bl.a. byde på nogle gode fester, forskellige lege, 
øvelser og bare en masse hygge! Hytten ligger i Harrebjerg. 

 
Programmet: 
Mandag d. 22/08-2022 
09:00 Velkomst v. cheftutorer Anna Strøm & Julie Sand 

09:30 Velkomst v. viceinstitutleder Caroline Hørsted 

10:00 Ryste sammen aktivitet 

10:15 Oplæg v. Rikke Freitag 
 
10.30 Oplæg v. Danske Tandlægebørn 

 
10:45 Udvalgsløb v/ APO, ÅT Fodbold, Tandsundhed uden grænser og OF 

12:00 Frokost medbringes hjemmefra 

12.30 Studievejledning 
 
12.45 Ryste sammen aktivitet 

 
13.00 Oplæg v. Studenterrådet 

 
13:30 Fællesbillede 

Lagkageløb 
 
16:15 Kåring af lagkageløbets vinder 

Afrunding på skolen 
 
18:00 Fælles aftensmad 

Bowling 
 
 
Tirsdag d. 23/08-2022 
10:00 Godmorgen + morgen aktivitet 
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10:15 Rundvisning på ÅT 
 
11:15 IT oplæg 

 
11:45 Ryste sammen aktivitet 

 
12:00 Frokost medbringes hjemmefra 

 
12:30 Oplæg Annette Fredslund Pedersen 

13:00 Orienteringsløb på tandlægeskolen 

14:30 Kåring af vinder af orienteringsløb + valg af sang 

15:00 planlægning i grupper 

16:00 Stafet 
 
17:00 Afrunding af dagen 

 
20:00 Spilleaften alkoholfrit 

 
 

Onsdag d. 24/08-2022 
10:00 Godmorgen 

 
10:05 Oplæg v. Jan Tagesen 

 
10:25 Oplæg David Evar Kraft 

 

10:45 Ryste sammen aktivitet 
 
11:15 Oplæg Henrik Løvschall 

 
11:35 Oplæg v. Studieleder Irene Dige 

12:00 Frokost medbringes hjemmefra 

 
Billede fra fastelavnsfesten 2022 

13:00 Afgang til hytten i Harrebjerg med bus 
 
15:00 Ankomst til hytten, orientering & indkvartering 

15:30 Forberedelse af underholdning i rus-grupper 

18:00 Aftensmad 

20:00 X-Factor 
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Torsdag d. 25/08-2022 
11:00 Brunch 

 
12.30 Livet som tandlægestuderende 

14:00 Odontolympics 

16:00 Snacks 
 
19:00 Gallamiddag 

Kåring af vinder af Odontolympics 
 
20:30 Tip en 13’er 

 
21.30 Gallafest 

 
 
Fredag d. 26/08-2022 
09:00-09:30 Morgenmad 

 
10:00 Pakning, oprydning og rengøring 

11:00 Afgang fra hytten 

13:00 Ankomst tandlægeskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gallabillede fra hytteturen anno 2021 

 

Fra odontolympics på hytteturen 
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Første år på skolen 
Dette afsnit vil give et lille indblik i, hvordan det første år som studerende kommer til at se 
ud. Det vil indeholde en kort beskrivelse af hvilke fag du vil løbe ind i og hvad I vil have i 
vente. 

 
Fra 2022 træder en ny bachelorstudieordning i kraft på odontologi. Den ny studieordning 
bærer præg af mere moderne undervisningsformer med studenteraktivering og peer-feed- 
back. Det faglige indhold er bygget op med patienten som omdrejningspunkt, og den er 
koncentreret med en tydelig rød tråd både inden for og mellem semestre. Derudover er der 
skabt en jævn belastning på hvert semester. Som noget helt nyt begynder man allerede at 
undersøge og behandle egne patient på uddannelsens andet år. Ud over en klinisk vægtning 
af det faglige indhold, er der også en højt grad af akademisk tænkning og tid til refleksion. 

 
1. semester 
Anatomi: Studiet af organismens ydre form og indre opbygning. I vil i dette fag lære de 
grundlæggende ting om kroppen, med særlig stor vægt på hoved, hals, overkrop samt for- 
døjelsessystemet. Basismodulet afsluttes med en skriftlig eksamen. Faget har et stort pen- 
sum, og der skal læres mange nye latinske navne og betegnelser. Det kan derfor virke en 
smule uoverskueligt i starten, og der skal læses en del i dette fag, og det vil hurtigt erfares 
at det meste hænger sammen. Faget er spændende og giver en grundlæggende viden, som 
skal bruges sidenhen i de fleste efterfølgende fag. 

 
Odontologisk Kemi og Genetik: Giver en forståelse for fundamentale principper i ke- 
mien, der bl.a. er forudsætningen for forståelse af kemiske forhold i mundhulen, herunder 
salivas uorganiske kemi, emaljeapatittens struktur og opløselighedsforhold. Desuden op- 
bygges en grundlæggende viden om genetikkens betydning for menneskets udvikling, 
sundhed og sygdom. De studerende tilegner sig således kemiske og genetiske forudsæt- 
ninger for det videre studium i forbindelse med bl.a. fagområderne biokemi, fysiologi, mi- 
krobiologi, farmakologi, tandsygdomslære, protetik, parodontologi og profylakse. 

 
 
Prækliniske kursus: Kurset er introducerende og danner fundament for de studerendes 
videre tandlægefaglige uddannelse. I kurset lægges der vægt på, at de studerende tager 
ansvar for egen læring, og forberedes til at arbejde i klinik med patienter på senere seme- 
stre. Hovedfokus i kurset er odontologisk materialelære, hvor de studerende lærer at ar- 
bejde med forskellige dentalmaterialer i laboratoriet. Dette element træner manuelle fær- 
digheder og præcision, der er essentielt for det videre arbejde i både simulationsklinik og 
med patienter. 

 
De studerende lærer derudover, hvordan man agerer professionelt i klinisk sammenhæng i 
omgang med patienter og kollegaer både mht. kommunikation og hygiejne og ift. påklæd- 
ning. Samtidig lærer de studerende, hvordan man forholder sig til det at arbejde med pati- 
enter ift. Autorisationslovens bestemmelser om bl.a. tavshedspligt og krav til journalføring. 
De studerende lærer også om strukturen af arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladsen 
og arbejdstilsynet. Desuden får de studerende viden om kemikalier og farlige stoffer i labo- 
ratoriet og anvendelsen af de korrekte værnemidler i laboratoriet. De studerende lærer 
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endvidere korrekt tandnomenklatur ift. at opbygge et tandlægefagligt sprog, som kan an- 
vendes i samarbejde med andre faggrupper. 

 
 
2. semester 
Almen klinik: Kurset bygger videre på kurset Præklinisk Kursus på 1. semester, og fokus i 
kurset er forberedelse til mødet med patienten. De studerende lærer tandmorfologiske be- 
greber og terminologi samt at gøre rede for tænders makroskopiske opbygning. Dette giver 
de studerende et tandlægefagligt sprog og forbereder til senere at udforme fyldninger kor- 
rekt. 
Endvidere introduceres begrebet oral biofilm, og en grundlæggende forståelse for forskellen 
mellem sundt og sygt væv ift. de hårde tandvæv (mht. caries) og parodontiet, slimhinder, 
kæbeled og tyggemuskler. Den studerende lærer at optage basal anamnese, lave en objek- 
tiv undersøgelse og skrive en patientjournal. Endvidere introduceres til begrebet sygdoms- 
kontrol og metoder til at opnå dette. Den studerende lærer at lave tandbørsteinstruktion og 
afpudsning på en patient (medstuderende) samtidig med at der er fokus på patientkommu- 
nikation. 
Ergonomi er også i fokus i kurset. De studerende opnår viden om, hvordan man arbejder 
ergonomisk bedst dels i simulationsklinik dels med patienter. Den studerende lærer også 
hjerte-lunge redning i kurset og der introduceres til arbejdsmiljølovgivningen, klinikkens ar- 
bejdsmiljø, relaterede skader, og forebyggende foranstaltninger. 
Øvelser i klinikken foregår på medstuderende, og studerende foretager endnu ikke øvelser 
på klinikkens patienter. 

 
Almen og oral histologi: Den studerende skal erhverve viden om histologi og cytologi. 
Denne viden omfatter cellers og vævs molekylære og mikroskopiske opbygning, samt ud- 
valgte vævs udvikling, dannelse og regeneration. Den studerende forventes at opnå en sam- 
menhængende forståelse af kursets delelementer, hvilket er basis for en meningsfyldt tileg- 
nelse af andre odontologiske teoretiske fag. Den opnåede viden danner desuden grundlag 
for at kunne diagnosticere og udføre sygdomskontrol, idet viden om de orale væv under 
sunde forhold udgør en forudsætning for at forstå sygdomme i mund, tænder og kæber. 

 
 
Biokemi, kost og ernæring: Formålet med kurset er, at de studerende tilegner sig de bio- 
kemiske færdigheder, der er grundlag for det videre studium i forbindelse med fagområderne 
genetik, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, tandsygdomslære, protetik, parodontologi og 
profylakse. Faget giver de studerende en bred viden inden for biokemi og ernæring, der 
medvirker til at sætte de studerende i stand til at varetage oral sundhed og sygdom. 
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Læsegrupper 
Som universitetsstuderende vil du opleve, at dine akademiske evner virkelig bliver afprøvet. 
Klasseundervisning og skoleår er blevet skiftet ud med et studie, hvor det er dit eget ansvar 
at få læst og du går til eksamen hvert halve år. Pensum er nu større end tidligere og sproget 
et nyt - medicinsk latin. Dine studierådgivere vil sørge for at du allerede fra starten får tildelt 
en læsegruppe. Denne læsegruppe er ikke permanent, men skal ses som en hjælpende 
hånd. Efterfølgende er det naturligvis muligt at danne egne læsegrupper. Typisk vil en god 
læsegruppe bestå af 2-3 studerende, og kan bruges på mange forskellige måder. Om man 
er en gruppe der mødes ugentligt og gennemgår ugens pensum, eller bare spiser kage, vil 
en læsegruppe hjælpe med at motivere til at få læst, samt hjælpe med forståelse og på 
humøret. Det er dog også vigtigt at gøre sig klart at der ikke er en opskrift på den perfekte 
læsegruppe. At man er bedste venner, betyder ikke nødvendigvis at man kan læse sammen, 
da mange læser på deres egen måde. På universitet findes forskellige læsesale og 
arbejdsrum. På Tandlægeskolen ligger der to læsesale i kælderen på Anatomi-gangen. 
Mange anvender dog kantinen, hvor der også er mulighed for at købe både kaffe og lidt til 
ganen, dog til lidt høje priser, eller Grønnegården. Vi har adgang til mange gode grupperum 
på VAB (Victor Albeck bygningen), som I vil få en introduktion af i starten af studiet. Ud over 
grupperum og et par læsesale, har bygningen også et sundhedsfagligt bibliotek. 

 
 
Klinik 
Allerede på 1. semester får du lov til at komme med på skolens klinik, og assistere de ældre 
studerende med deres behandlinger af patienter. Der er indført en ’føl-ordning’, hvor du 
bliver tilknyttet en behandlergruppe bestående af studerende fra ældre semestre, som dag- 
ligt færdes på klinikken. Du kan spørge dem, eller du kan benytte den fælles Klinik Facebook 
gruppe, hvor mange ældre studerende ofte beder om hjælp. Formålet med føl-ordningen er 
at give en introduktion til klinikken tidligere i studiet. Man starter først med egne patienter på 
Fællesklinikken på 3. semester, så det kan være rart at vide, præcis hvad man går ind til. 
Du skal være på klinikken 12 timer pr. semester på hhv. 1. og 2. semester. Det kan være rigtig 
spændende at følge med i de mange forskellige behandlinger på fællesklinikken, og du skal 
bare glæde dig til, at du selv kommer på klinikken og får lov til at være ”tandlæge”. 
Facebookgruppen ifm. klinik findes her: 

https://www.facebook.com/groups/188330524635994
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Tandlægeskolen 
For kun 70 år siden var et velfungerende tandsæt hos befolkningen noget, man skulle lede længe 
efter. Tandsundheden var elendig og mange fik proteser i konfirmations- og bryllups- gave. 
Tandbehandlinger var dyre, og størstedelen af befolkningen havde ikke mulighed for at komme til 
tandlæge. Tandlægerne blev uddannet i København, hvor de fleste derefter slog sig ned. Dette 
resulterede i, at der især i Jylland var mangel på tandlæger. I 1958 blev Den Kongelige 
Tandlægehøjskole i Århus oprettet. Indtil da havde Københavns Tandlæge- højskole siden 1888 
været ene om at uddanne tandlæger i Danmark. Det første hold stu- denter på Århus 
Tandlægehøjskole ankom sommeren 1958. Forinden havde de været til en ’forprøve’, hvor 
studenterne skulle demonstrere en række praktiske og teoretiske krav, som man anså nødvendige for 
at kunne gennemføre tandlægestudiet. Dette udmøntedes i en masse indledende øvelser med 
bukning og lodning af bøjler, opmodellering af tænder, støbning og færdigrenovering af sølvkroner og 
broer. De teoretiske krav ved optagelseskurset var eksamen i Fysiologi, Anatomi (Osteologi, 
Tandmorfologi, Histologi), Organisk og Uorganisk Kemi. Desuden skulle man have bestået den lille 
latinprøve og matematiske studerende skulle demonstrere tilstrækkelige kundskaber i sprogene tysk 
og engelsk. Tandlægehøjskolens bygninger var placeret i Vennelyst Parken, der hørte under 
Universitetsparkens domæne. Skolen bestod af en behandlingsdel med behandlingsklinikker, der 
vendte ud mod Vennelyst Parken, og en imponerende stor grundfagsfløj, hvor der skulle forskes. 
Visionen og grundideen med en ny uddannelse, baseret på et solidt naturvidenskabeligt og lægevi- 
denskabeligt grundlag, manifesterede sig klart i selve bygningsværket. I den kliniske fløj blev der 
undervist i alle de fag, der var blevet udviklet ud fra de ’klassiske’ behandlerfag og undervisningen 
blev gennemført på klinikker, der fuldt ud levede op til tidens standard. De studerende fik en grundig 
og solid indførsel i det odontologiske fag. Forskningen på Århus Tandlægehøjskole resulterede i, at 
skolen på kort tid opnåede førerposition inden for den odontologiske forskning. Århus 
Tandlægehøjskole fungerede som en selvstændig institution, indtil den i 1989 kom under Aarhus 
Universitet. I dag er Århus Tandlægeskole en del af fakultetet Health på Aarhus Universitet, og 
består af en række sektioner med hvert sit odontologiske fagområde. 
Skolens klinikker har de seneste 10 år undergået en større modernisering, så Århus 
Tandlægeskole i dag danner rammer om en topmoderne uddannelsesinstitution. 
 
 

Indkøb til studiestart 
Ved starten af et nyt semester vil man altid skulle orientere sig om hvilke bøger, man skal 
bruge til hvilke fag osv. Til dette formål kan man anvende http://kursuskatalog.au.dk/ hvor 
man skriver sit fag i søgefeltet og på den måde kan finde frem til de vigtigste oplysninger 
om hver enkelt fag. (Vær dog opmærksom at det er det rigtige studie og årstal man vælger) 
På 1. semester på Odontologi skal du have Anatomi, og her skal du blot købe "bogpakken" 
gennem Aarhus Universitet. På denne måde er du sikret de rigtige bøger fra start. Derudover 
skal du købe en bog og et hæfte til faget Tandmorfologi. Bogen kan købes på Saxo.dk eller 
i Medicinerladen. Hæftet kan kun købes i Medicinerladen. 
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Bogpakken til Anatomi kan købes på følgende side: 
http://www.anatomionline.dk/bogindkoeb/ 

 

Til faget prækliniske kursus skal der erhverves en værktøjskasse med diverse instrumen- 
ter og materialer – disse skal også bruges på senere semestre. Indkøb af denne og hvor 
dette foregår, vil I modtage nærmere information om på jeres introduktionsforløb. 

 
 
For dem som kan læse igennem andres overstregninger/noter og gerne vil spare nogle 
penge, findes der en privat Facebookgruppe ”Århus Tandlægeskole – Boghandel”, som man 
kan blive medlem af. Her sælger ældre studerende deres brugte bøger til dem der er hur- 
tigst. 

 
Gruppen kan findes på følgende link: 

https://www.facebook.com/groups/160045954106157 
 

Ud over de tunge bøger og materialer kan det også være fordelagtigt at anskaffe sig et 
kranie. Der vil være mulighed for at leje et kranie igennem vores studenterforening, Odon- 
tologisk Forening (OF), hvor nye medlemmer får rabat på kontingent ved oprettelse. 

 
Sidst, men ikke mindst, vil det være en fordel at anskaffe en kittel (til anvendelse på labora- 
torierne). Du har mulighed for at købe en kittel gennem OF til en meget favorabel pris. Der 
skal til klinik anskaffes hvidt tøj (bukser og t-shirt - der gives mere info herom senere), men 
dette kan gøres efter studiestart. 

 
Der vil være mere information om både Odontologisk Forening (OF), kittel og kranie i intro- 
dagene. 

 
 

IT og studiekort 
På studieportalen for odontologi vil du ofte kunne finde svar på mange af dine spørgsmål: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/odontologi/ 
 
 

Timeplan 
Tandlægeskolen bruger en digital timeplan, hvor du kan se hvor og hvornår du har under- 
visning. Du finder timeplanen på: 

https://timetable.au.dk/ 
 

Guide til login på Timetable findes her: 
https://studerende.au.dk/it-support/timeplaner-timetableaudk 

 

Studiekort 
Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet eller i andre sammenhænge 
skal dokumentere, at du er studerende. Specielt til eksamen er det vigtigt at have kortet 
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med, og du kan også bruge det i din fritid til at få studierabat f.eks. på museer, i   biografen 
m.m. Studiekortet er desuden et nøglekort, der giver adgang til bygninger uden for de nor- 
male åbningstider. Bestil det med det samme, da der ofte er lidt leveringstid. 

 
Hvordan gør jeg? 
For at bestille et studiekort skal du oprettes som bruger på: 

www.mit.au.dk 
 

 En platform, som du kommer til at bruge gentagne gange i løbet af de næste 5 år. 
Dette gøres ved at trykke på ”ny brugeradgang”, hvorefter du kan oprettes vha. Ne- 
mID. 

 Herefter kan du under ”Studium” trykke dig ind under ”Studiekort/indsend foto” 
 
Studerende der har været indskrevet på et andet studie før på Aarhus Universitet, 
skal ikke have lavet et nyt studiekort/studienummer. 

 
 

Studievejledningen 
Studievejledningen på Odontologi tilbyder vejledning inden for både generelle og specifikke 
spørgsmål vedrørende dit studie. Studievejlederne kan bl.a vejlede om.: 

 
 Tandlægestudiet. 
 Dispensationsansøgning. 
 Forhold omkring eksamen. 
 Studieteknik 
 SU-regler (i meget begrænset omfang!). Specielle sager henvises til SU-kontoret på 

Universitetet. 
 

Studievejlederne har fuld tavshedspligt  
 

Du finder Studievejledningen i Tandlægeskolens hovedbygning (bygning 1611 lokale 153). 
Ved at følge nedenstående link kan du finde åbningstider, kontakt info samt alle de generelle 
informationer, gode råd og ideer, som studievejlederne gerne vil dele med dig. 

http://studerende.au.dk/studievejledninghealth/ 
 



OF's bestyrelse ved sidste fastelavnsfest 

Odontologisk Forening 
ODONTOLOGISK FORENING, OF, er studenterforeningen ved IOOS (institut for odontologi 
og oral sundhed). OF er først og fremmest en studenterpolitisk forening, såvel som et ser- 
viceorgan for dig og dine medstuderende. Kort beskrevet har OF det formål og den ambition 
at gøre livet lettere for de studerende på Tandlægeskolen. I det studenterpolitiske liv er OF 
repræsenteret i de styrende organer; Fakultetsrådet, Studenterrådet og det Odontologiske 
Studienævn. På selve skolen er vi repræsenteret i en lang række udvalg, hvoraf kan næv- 
nes: Studenterrådet, PR-udvalget, Arbejdsmiljøudvalget, samt Fællesklinisk Koordinations- 
udvalget, hvor vi som studerende er med og har fingeren på pulsen. Vi er således dybt 
engagerede i både det interne og eksterne miljø og repræsenterer de studerendes stand- 
punkter for at få de bedst mulige vilkår at studere under. 

 
Under OF hører efterhånden adskillige underudvalg, heriblandt festudvalget Apollonia. I 
Apollonia er det studerende på IOOS, der afvikler universitetets bedste fester under mottoet 
”Du har ikke festet, før du har festet med Apollonia”. 
OF's ledelse kaldes i daglig tale også for ”Bestyrelsen”. Den består af ca. 36 studerende, 
som er OF-medlemmer fra IOOS, og er opbygget som en ordinær forening med formand, 
næstformand, kasserer osv. Styrelsen dannes ved den årlige generalforsamling i oktober, 
hvor alle studerende har mulighed for at stille op til posterne. Alle semestre kan være re- 
præsenteret i Bestyrelsen, og det er vigtigt, at specielt de første semestre kommer med i 
arbejdet. Hvis du har lyst til at få indflydelse på din uddannelse og er villig til at gøre en 
indsats for at formidle dine medstuderendes interesser, bør du møde op ved generalforsam- 
lingen, som finder sted i starten af oktober. Møderne i løbet af året er åbne for alle, så hvis 
du er nysgerrig efter at se, hvad vi laver eller vil snuse lidt til vores arbejde, er du mere end 
velkommen. 

 
Vi, i Bestyrelsen, vil tage godt imod dig! 
KONTINGENT for OF er 150,- kr. pr. år eller 500,- kr. for 5 år. - du sparer 250,- kr.! 
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Hvis tandlægestudiet skulle vise sig ikke at være dig alligevel, får du selvfølgelig dine penge 
tilbage for de år, du ikke skal gå her. Du skal være velkommen til at kigge ind på vores 
kontor, hvor vores sekretær vil være behjælpelig, hvis du skulle have spørgsmål til ovenstå- 
ende. OF kontorets åbningstider varierer fra uge til uge og kan ses på vores hjemmeside. 

 
ODONTOLITTEN 
OF udgiver studenterbladet Odontolitten, bladet for de studerende, lavet af de studerende 
og udkommer ca. 3 gange pr. semester. Odontolittens redaktion har løbende brug for inputs 
og artikler, så går du med en skribent i maven har du muligheden for enten at blive fast 
tilknyttet redaktionen, eller blot hjælpe os på freelance basis. 

 
 
 
KITTEL 
Du har mulighed for at købe en kittel gennem OF til en meget favorabel pris. 

 
KRANIELEJE 
Du kan leje et kranie som medlem i OF, ved indbetaling af 700,- kr. 

 
Når du er færdig med at bruge kraniet, får du kr. 400,- tilbage, hvis du ikke har beskadiget 
kraniet. Du betaler således kun kr. 300,- i leje. 
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Apollonia 
Helt tilbage til år 250 i Alexandria fandtes der en kvinde ved navn Apollonia. Hun var en from 
og yndefuld kvinde, som fik alle sine tænder slået ud, og hvis skæbne blev martyrdøden. 
Apollonia blev siden hen dyrket som helgen, og folk i hele verden bad hende om lindring for 
tandpine. Det er derfor ikke så mærkeligt, at tandlægeskolens sagnomspundne festudvalg 
kalder sig ved denne helgens navn. 

 
Vores berømte og berygtede fester har vist sig, at have en lindrende effekt - ikke bare på 
tandpine, men også på både psykiske og sociale aspekter af enhver art, som en studerende 
i dagens Danmark måtte have. Vi er 15 personer bestående af tandlægestuderende og 
tandplejestuderende, der hver anden måned stabler et brag af en fest på benene; ofte med 
live band og utroligt danseglade mennesker. Specielt må fremhæves Øl-ad-libitum, som er 
Tandlægeskolens helt egen efterfest til Universitetets fælles sports-event, Kapsejladsen. 
Herudover afholdes der den traditionsrige julefest, en revy-fest og ikke mindst et brag af en 
semesterstartsfest. I september afholdes 2 højspændte tema-fredagsbarer af netop dit 
semester! 

 
 Vi sælger alt fra store kolde fadøl, kølige drinks og alkoholfrie drikkevarer og til vores fester 
 er der plads til alle!  
 Så kom uanset om du er til vild dans eller en hyggelig snak med dine medstuderende. 
 
Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på fremtidens fester, og har du en lille bar- 
tender gemt i maven, er festudvalget helt sikkert noget for dig. Der skal arbejdes hårdt og 
ulønnet, men du får til gengæld lov at være en del af et hyggeligt fællesskab med festlige 
mennesker og kreative ideer. Det er lige meget om du har erfaring eller ej, blot du har lysten 
og engagementet! Vi holder infomøde i starten af efterårssemestret, hvor alle interesserede 
kan møde op. Den præcise dato vil blive lagt ud på vores Facebook-side. Til mødet vil I 
møde resten af festudvalget, og vi fortæller lidt om os og vil gerne høre lidt om jer. 
Vi glæder os meget til at feste med jer! 
 Med venlig hilsen Apollonia  

 
        APO ved sidste fastelavnsfest 
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10 hurtige med dine tutorer! 
 
 

Her kan du få dannet et hurtigt overblik over dine tutorer samt et mangelfuldt 
førstehåndsindtryk af dem. De glæder sig meget til at møde jer! 

 
1 Navn: Marcus 

 
2 Årgang: 2021 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Menneskerne 

 
4 Livret: Tortillas 

 
5 Tandpasta: Zendium 

 
6 Yndlingshold: Apollonias kapsejladshold 

 
7 Sidste sang du hørte: Dancing on my own - Robyn 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Underkæbestøbning 

 
9 Drikkevare: Ceres top 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: En tur til Grøn- 
land 

 
 

1 Navn: Rebecca 
 

2 Årgang: 5. semester 
 

3 Det bedste ved tandlægeskolen: Sammenholdet er helt unikt 
 

4 Livret: Min mors frikadeller 
 

5 Tandpasta: Oral-B tandpasta er det bedste 
 

6 Yndlingshold: Holder med dem der vinder 
 

7 Sidste sang du hørte: If i get to meet you - BENEE 
 

8 Yndlingsgipsstøbning: Alt andet end legoklodserne i hvert fald 
 

9 Drikkevare: En lunken ceres top på flaske 
 

10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: En rejse til et el- 
ler andet sted 
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1 Navn: Josephine Gert men I kan bare kalde mig Gert Alert ;)) 
 
2 Årgang: 7. semester baby 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Venner’n, Apo og at jeg kan 
have Birkenstock på året rundt. 

 
4 Livret: Gitterfritter og curley fries #alldayeveryday 

 
5 Tandpasta: Bare noget der skummer mmh, ellers så virker det 
jo ikke :b 

 
6 Yndlingshold: Hold ud (!) 

 
7 Sidste sang du hørte: Højest sandsynligvis noget med ABBA, 
Ude af kontrol eller et fire mashup fra soundcloud. 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Udstøbning af sekundær aftryk til par- 
tiel protese :’) 

 
9 Drikkevare: Hvedesmoothie, helst lunken og på flaske (lige 
præcis sådan vi serverer dem til fredagsbar) 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: En herresyg 
udklædning til Aalborg karneval, ABBA-merch og et nyt (og træt) 
fortelt til campingvognen. 

 
 
 

1 Navn: Nivé 
 
2 Årgang: 5.semester 

 
3 Bedste ved tandlægeskolen: Kantinen 

 
4 Livret: Mimi’s med kylling 

 
5 Tandpasta: Zendium extra fresh 

 
6 Yndlingshold: Hold C på 1.semester 

 
7 Sidste sang du hørte: Kun for mig - medina 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Hundelorten 

 
9 Drikkevare: Breezer 

 
10 Første tandlægeløn: mad og dyre ting 
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1 Navn: Karlo. 
 
2 Årgang: 01. 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Den trange drenge- 
omklædning, de fortrinlige sanitære forhold og de velbe- 
skiltede flugtveje. 

 
4 Livret: Ikke spejlæg og koriander i hvert fald. 

 
5 Tandpasta: Postmand Per tandpasta fra Zendium. 

 
6 Yndlingshold: Apollonias kapsejladshold. 

 
7 Sidste sang du hørte: Det bette egern. 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Afleveringsmodeller. 

 
9 Drikkevare: Kernede tops og lind modellervoks. 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: Fri- 
sør og lotto. Og modellervoks. 

 
 

 
1 Navn: Agnete Lillelund bedre kendt som Centerchick 

 
2 Årgang: upcoming 7. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: fester, fredagsba- 
rer og anatomisk museum (det eneste museum, som 
jeg har haft tid til at besøge i 3 år). 

 
4 Livret: slush ice og fransk hotdog fra storcenteret eller 
good life proteinbar fra fitnesscenteret. 

 
5 Tandpasta: dem med flouridindhold på 1000- 
1500ppm, alt andet er LIGEGYLDIGT. 

 
6 Yndlingshold: alle fitnesshold efter kl.16 

 
7 Sidste sang du hørte: højest sandsynligt noget Ude 
Af Kontrol sammen med Josephine Gert 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: alle gibsudstøbninger uden 
luftbobler 

 
9 Drikkevare: danskvand uden citrus fra Aldi 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: All 
in-abonnement i fitnesscenteret. 
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1 Navn: Cecilie Thor Laursen 
 
2 Årgang: 7. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: De dejlige 
mennesker 

 
4 Livret: Pizza 

 
5 Tandpasta: Sponsor-tandpasta 

 
6 Yndlingshold: AGF 

 
7 Sidste sang du hørte: Dangerous - Jada 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Hundelorten 

 
9 Drikkevare: Breezer 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: 
Sillebabs 

 
 
 
 
 
 
 

1 Navn: William Astrup Kaaber 
 
2 Årgang: 1999 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Fredagsbarer 

 
4 Livret: Ossobuco alla Milanese 

 
5 Tandpasta: Oral-B 

 
6 Yndlingshold: Spinning torsdag 

 
7 Sidste sang du hørte: Bloodfrozen – Dark Funeral 

 

8 Yndlingsgipsstøbning: Dantes dødsmaske (Edgy i 
know) 

 
9 Drikkevare: Pepsi Max 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: Be- 
tale min studiegæld :’) 
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1 Navn: Josefine 
 
2 Årgang: 5. Sem - snart 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Fredagsbarrr – 
med de sødeste mennesker 

 
4 Livret: hotdogs 

 
5 Tandpasta: whatever der er i goodiebags 

 
6 Yndlingshold: Silkeborg IF 

 
7 Sidste sang du hørte: Young Wild and free med 
snoop dog 

 
8 Yndlingsgibsstøbning: hundelorten 

 
9 Drikkevare: øl 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: et 
surfboard 

 

 
1 Navn: Sofie Louise Holm Ulsted 

 
2 Årgang: 3. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Søde mennesker, 
øl og Marianne <3 

 
4 Livret: Ost 

 
5 Tandpasta: I’m just a simple girl, som er ret ligeglad, 
så længe det ikke er Zendium :)) 

 
6 Yndlingshold: Ostelandsholdet 

 
7 Sidste sang du hørte: Der står et billede af dig på 
mit bord af Rollo og King 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Der var sgu noget smukt og 
simpelt over et gipstårn. 

 
9 Drikkevare: Det er sgu lækkert at holde sig hydreret 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: Et 
livslangt abonnement på gammelknas 
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1 Navn: Amanda 
 
2 Årgang: 2000, 5 semesterrr 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Det sociale, fe- 
sterne og det gode forhold på årgangene samt på tværs 
af årgangene, søde lærere, undervisningen, klinikken, 
faktisk bare det hele! 

 
4 Livret: tortillas, tacos 

 
5 Tandpasta: zendiuummmm 

 
6 Yndlingshold: REAL MADRID 

 
7 Sidste sang du hørte: Lady – hear me tonight, Modjo 

 
8 Yndlingsstøbning: i hvert fald ikke legoklodsen :( fik 
godkendt en af de andres – godt tip 

 
9 Drikkevare: vand, lakrids shots, pina colada (Dog ikke 
samtidig) 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: En 
kaffemaskine, wii, rundstykker fra bageren til morgenmad hver weekend, en tur til canada, en gravhund 
eller en corgihundehvalp, yogatimer hver fredag, tacos 

 
 
1 Navn: Anna Strøm aka Powerbank 

 
2 Årgang: 5. Semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Sødeste menne- 
sker og fredagsbar+festerne 

 
4 Livret: nybagte surdejsboller med smør og salt 

 
5 Tandpasta: Zendium all time favorit 

 
6 Yndlingshold: Verdensholdet, jeg er kæmpe fan af 
gymnastik 

 
7 Sidste sang du hørte: Så længe vi danser - Seebach 

 
8 Yndlingsstøbning: Har et love/hate relationship til 
”skålen” 

 
9 Drikkevare: Pepsi Max always, eller… slår næsten 
breezer 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: Vir- 
kelig god mad og ferier til sydens sol yay 
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1 Navn: Cecilie aka Cillemouse 
 
2 Årgang: 5. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Alle de søde menne- 
sker + odontolittens memes hver mandag 

 
4 Livret: ca alt mad jeg ikke selv har lavet 

 
5 Tandpasta: Oral-B med bubblegum smag 

 
6 Yndlingshold: tv-holdet bag bachelor, som har reddet 
min læsegruppes og min eksamensperiode<33 

 
7 Sidste sang du hørte: en jb banger 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: den ene jeg lavede uden lufthul- 
ler 

 
9 Drikkevare: pepsi max!! 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: lækker 
ferie og mørk pålægschokolade fra galle&jessen i stedet for 
nettos billigste 

 
 
1 Navn: (Lomme)Lærke 

 
2 Årgang: 7. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: At der er en 
cooker i kantinen, og en bar og et fadølsanlæg, og søde 
mennesker <3 

 
4 Livret: Jeg elsker alt mad, men mad som andre har 
tilberedt er det bedste! 

 
5 Tandpasta: Jeg vil helst ikke haver tænder i min pa- 
sta! 

 
6 Yndlingshold: Hold lige min øl 

 
7 Sidste sang du hørte: Åhh, det er desværre playli- 
sten: Study Music 2022… 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: En gipsstøbning man kan 
lave keramik i 

 
9 Drikkevare: Jeg kan ikke vælge mellem pepsi max og 
øl! 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: En 
kæmpe stor fest! 
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1 Navn: Nicoline Lindholdt Stefansen 
 
2 Årgang: 7. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Mine venner 

 
4 Livret: Koldskål 

 
5 Tandpasta: Zendium 

 
6 Yndlingshold: Barcelona 

 
7 Sidste sang du hørte: Mucki Bar, Tobias Rahim 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Aftrykket af min dyademak- 
kers smukke tænder 

 
9 Drikkevare: Hockey (tandlægeskolens signaturdrink) 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: Et 
kolonihavehus 

 
 
 
 
 
 
 

1 Navn: Julie Sand 
 
2 Årgang: 7. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Alle de skønne med- 
studerende – sjældent ses så mange søde mennesker 
samlet ét sted. Og at man jo aldrig igen skal købe tandpa- 
sta, tandbørste osv. ;)) 

 
4 Livret: Jeg er helt vild med dessert! Nogle har én sød 
tand, jeg har 26. 

 
5 Tandpasta: Oral B 

 
6 Yndlingshold: Vinderholdet 

 
7 Sidste sang du hørte: Ferie ferie ferie 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Legoklodsen 

 
9 Drikkevare: Lemonade 

 

10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: En god 
lang ferie i Caribien, hvor alle mine venner er inviteret med. 
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1 Navn: Wifey / ib 
 
2 Årgang: 9. semester (snart license to drill) 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Floor til fredagsbar og 
dejlige mennesker 

 
4 Livret: Moules frites og kajkage til dessert 

 
5 Tandpasta: Bare én der indeholder 1450 ppm fluorid 

 
6 Yndlingshold: Hold C <33 og AGF 

 
7 Sidste sang du hørte: Feberdrømmer Xx Dubai 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Det skæve tårn i Pisa 

 
9 Drikkevare: En iskold bajer 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: En ny 
elcykel og en rejse til Langbortistan 

 
 
 
 
 
 
 

1 Navn: Lukas Brown 
 
2 Årgang: 5. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Det sociale sam- 
menhold 

 
4 Livret: Shawarma king kl 03 om natten 

 
5 Tandpasta: Uorgansik Colgate der skummer som en 
nyåbnet fontæne 

 
6 Yndlingshold: HALA MADRIIID 

 
7 Sidste sang du hørte: Del af mig - Artigeardit 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Det snakker vi ik om 

 
9 Drikkevare: En classic om aftenen opfulgt af en pepsi 
max om morgenen 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: Ny 
garderobe og invitere min mor på middag 
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1 Navn: Willy Vodka 
 
2 Årgang: 3. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Fællesskabet på sko- 
len og fredagsbar 

 
4 Livret: Sushi 

 
5 Tandpasta: Kan bedst lide Zendium 

 
6 Yndlingshold: Team EASY-ON 

 
7 Sidste sang du hørte: Det’ swing og det’ jazz og det’ 
boogie 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Den der lykkedes i 1. huk 

 
9 Drikkevare: En kold cola eller kold øl slår altid kegler 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: Topskat 
og sjov og ballade 

 
 

 
1 Navn: Katrine/havkat 

 
2 Årgang: 3. semester 

 
3 Det bedste ved tandlægeskolen: Søde mennesker, fre- 
dagsbar og kanon placering i bunden af uniparken (ergo; kor- 
test mulig bakke at cykle op ad …) 

 
4 Livret: Alt der kan spises med persillesovs;)) 

 

5 Tandpasta: Jeg har altid været på team colgate, men syntes 
gratis Oral B giver den kamp til stregen 

 
6 Yndlingshold: VRI, min gamle håndboldklub, nærmere be- 
stemt 4. holdet, hvor jeg startede (… ogsluttede) min karriere 

 
7 Sidste sang du hørte: ”Vi Vandt I Dag” med Nik & Jay 

 
8 Yndlingsgipsstøbning: Jeg blev aldrig helt gode venner 
med gips, så alle støbninger der ikke indeholder lufthuller, er 
favoritter 

 
9 Drikkevare: Drikker cirka 4 liter danskvand om dagen. Har 
brugt de sidste 3 måneders SU på at spare op til en dansk- 
vandsmaskine, kan klart anbefales! 

 
10 Hvad skal din første tandlægeløn bruges på: Tænker 
ikke jeg får en første løn, alle jeg kender forventer de får det gratis;)) 
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Instagram 
Følg os på vores Instagram auodontologi2022, hvor vi hver dag fra d. 29. juli løbende vil 
køre ”Mød din tutor”. Her kan I hver dag se opslag fra en ny tutor, så I kan lære os lidt at 
kende, inden vi skal mødes i rusugen 


