
Kære studerende   
 
På onsdag er vi klar til at byde dig velkommen til din uddannelse på Aarhus Universitet. Vi har haft 
et rekordstort optag, og det er vi rigtig glade for. Coronasituationen betyder, at både introdagene og 
undervisningen vil være tilrettelagt med fokus på sikkerheden.  
 
Vi prioriterer at holde introdagene med fysisk fremmøde, så du får mulighed for at møde dem, du er på 
hold med og tutorerne. Undervisningen for førsteårsstuderende vil også være med mest muligt 
undervisning på Campus.  
 
En forudsætning for, at vi kan gennemføre undervisningen fysisk, er, at vi alle tager en række 
forholdsregler, som vi håber, du vil hjælpe os med at efterleve, så vi mindsker risikoen for smitte. 
Denne mail vil give et billede af nogle af de forholdsregler, du vil møde og blive bedt om at efterleve.  
 
Ankomst til første introdag den 26. august.  
Ved ankomsten vil der stå ældre studerende og guide dig det rette sted hen. Du vil blive registreret og 
guidet hen til det hold, du skal være sammen med hele første semester. Tutorerne vil bære mundbind, og 
ved registreringen vil de også have beskyttelsesbriller på.   
 
Tjekliste ved ankomsten   

 Tal med en tutor om, hvor du skal gå hen for at blive registreret, eller følg eventuelle skilte.  
 Tutorerne registrerer din ankomst og fortæller dig, hvilket hold du er på.  
 Tutorerne viser dig, hvor dit hold er og guider dig hen til holdet.  
 Når du er samlet med dit hold, skal du holde 1 meter afstand til de andre. Det vil du skulle på alle 

de hold, du indgår i.  
 Der vil være sprit ved indgange til bygninger og lokaler, og tutorerne har også håndsprit, 

men medbring evt. også selv håndsprit.  
  
Afstand og afspritning  
Vi må hjælpe hinanden med at holde afstand og god hygiejne, så vi kan have en god og tryg hverdag og 
fortsat have fysisk undervisning.   

• Ved alle indgange i bygningerne er der håndsprit. Husk at spritte hænder ved ind- og udgang.  
• Når et undervisningslokale eller andre borde forlades, skal de sprittes af.  Der vil blive udpeget 
nogle studerende på hvert hold, der skal hjælpe med at spritte borde og andre kontaktflader af, når et 
lokale forlades, så det bliver klar til næste hold. Hjælp tutorerne med at få sat et hold til dette.  

 
Corona  

• Hvis du bliver testet positiv med Corona skal du udfylde en blanket, så sikkerhedsprocedurerne kan 
sættes i gang. https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/covid19formular/  
• Har du symptomer på Corona kan du læse, hvad du skal gøre 
her https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/  
• Hvis du pga. Corona ikke kan møde op til undervisningen, har du mulighed for at søge om at få en 
studieassistent, der kan formidle indholdet af aktiviteterne i 
undervisningen https://studerende.au.dk/studieassistent/  
• Læs mere om retningslinjer, råd mv. i forbindelse med 
Corona https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/  

 
Programmer for introdagene  
Du kan se dit program for introdagene på studieportalerne under studiestart, som du fik et direkte link til i 
velkomstbrevet. Ellers kan det fremsøges via studerende.au.dk. Har du spørgsmål til introdagene, kan du 
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kontakte dine tutorer. Kontaktoplysninger findes samme sted som programmerne.   
  
Vi glæder os til at se dig, og vil ønske dig en rigtig god studiestart.   
  
Venlig hilsen 
Finn 
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