
INTRODAG
 

   

      Tirsdag d. 10. august, kl. 10.00 

      Mødested: Paludan-Müllers Vej 48, 8000 Aarhus C.  

Tiden hvor du skal starte på dit nye studie er kommet. For at give dig overblik 

over dit nye liv som studerende, har vi arrangeret en introdag, tirsdag d. 10. 

august 2021. Her vil du høre om skolen, undervisere, lokaler og SU, samt få 

mulighed for at møde dine nye medstuderende. Introdagen er samtidigt din 

første skoledag på Aarhus Universitets Adgangskursus.  

Indgang gennem hovedindgangen ved parkeringspladsen - her vil der stå folk til at 

tage imod dig og vise vej. 

 

Program:  

10:00 - Kort velkomst og gennemgang af dagens program ved RUS-A  

10:10 - Velkomst ved adgangskursets leder Mette Lindhardtsen 

10:15 - Info om Rus-A  

10:30 - Aktiviteter 

10:45 - Kort pause m. udskænkning af kaffe og kage. 

11:00 - Studievejledning ved Stine Marie Skou Nielsen 

11:05 - SU-orientering ved SU-kontoret 

11:20 - Velkomst fra (Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus) RIA 

11:30 - Rundvisning 

12:00 - Frokost og udendørs aktiviteter. 

… Frokost medbringes selv. 

 

God studiestart fra Rus-A 

 

 

 

Praktiske informationer 
Kontakt: Hvis du sidder med nogle ubesvarede spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte os over vores Facebook gruppe @RusANavitas.  

 

Transport til skolen: Der er flere gode forbindelser til skolen, enten via bus, tog 

eller letbane.  

 

Cykelparkering: Til højre for skolens hovedindgang er der stativer til parkering af 

cykel.  

 

Parkering: Hvis du er i bil, er der et begrænset antal parkeringspladser foran 

hovedindgangen. Et alternativ er parkering ved Storcenter Nord.   

 

Bøger: Du skal ikke købe nogle bøger før introdagen. Her vil du få mulighed for at 

snakke med dine undervisere, som kan fortælle dig præcis hvilke bøger, du skal 

bruge og hvornår, som alle kan købes på dagen.  

 

Boligmuligheder: Det kan være svært at finde en bolig i Aarhus, men 

ungdomsboligaarhus.dk kan være et godt sted at starte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introtur 
 

Tilmelding: Foregår via linket på vores Facebook gruppe @RusANavitas.  

Det vil du ikke gå glip af, så tilmeld dig allerede nu!  

 

Yderligere informationer om destinationen 

kommer på vores Facebook gruppe @RusANavitas 

 

Afgang:  

Fra hovedindgang v. Paludan-Müllers vej 48 fredag 20/08, kl. 8:45, hvor vi vil blive 

hentet af bussen. Vi møder selvfølgelig alle op udklædt.  

Forventet hjemkomst: Paludan-Müllers vej hovedindgang søndag d. 22/08 kl. ca. 

14.00  

Huskeliste:  

•Udklædning, selvfølgelig kreativt da der gives præmie for bedste udklædning  

•Soveting (lagen, sovepose/dyne og hovedpude)  

•Toiletsager og håndklæde  

•Gallatøj til lørdag aften  

•Praktisk tøj  

•Dankort og kontanter - også muligt at hæve kontanter på turen 

•Hvis du er ryger, medbring da cigaretter til hele turen.  

•Det gode humør!!! 

Nu står den på studiestart, hvilket betyder en masse nye mennesker, lektier, 

bøger, nye omgivelser, ligninger, sprog, grammatik og nye undervisere.   

Alt dette kan hurtigt blive uoverskueligt. Rusvejlederne vil gerne sørge for, at du 

ikke føler dig helt alene i verden på dit nye studie, og derfor har vi arrangeret en 

fantastisk introtur, så du kan lære dine nye medstuderende rigtig godt at kende.   

 

 

 

 

 

 

På årets introtur er temaet Western!  

Derfor ser vi frem til at se dig udklædt fredag 20/08 til afgang klokken 8.45. Kom gerne i 

god tid, for vi venter ikke på nogen. Der vil blive uddelt en pris for bedste kostume - Vær 

kreativ, det er kun fantasien, der sætter grænser.  

På turen vil der være forskellige ingeniør-relaterede opgaver, så der vil være rig mulighed 

for at få din kreative side frem. Lørdag afholdes det legendariske O-løb, hvor vinderne 

hyldes. Om aftenen er der gallamiddag, hvor køkkenet vil servere en dejlig tre retters 

menu til os. Du skal derfor huske at pakke dit flotteste gallatøj sådan, at du kan fremstå 

som den flotteste fyr eller labreste dame på dansegulvet.   

Så find det gode humør frem til nogle sjove dage og fede aftener, som afsluttes i vores 

bar, hvor der vil blive serveret alt fra nye, smarte, farverige cocktails, til sodavand og øl fra 

vores bartendere. Alt dette til yderst studievenlige venlige priser.   

Kom ind i fællesskabet allerede fra starten. Kom med på årets fedeste tur! Sæt derfor et X 

i kalenderen d. 20-22 august.  

 

Prisen for denne fantastiske tur er 400 kr. 

Prisen for turen dækker over transport til og fra hytten, mad under hele turen  

samt forskellige aktiviteter. Drikkevarer kan som tidligere   

nævnt, købes i baren og derfor må egne drikkevarer ikke medbringes.   

Køkkenet vil selvfølgelig tage hensyn til folk som ikke spiser gluten, svinekød m.m. Men 

husk lige at meddele det til os, når I tilmelder jer turen. Yderligere informationer om 

introturen gives på introdagen.  

Vi håber, at det bliver en festlig tur, og at alle selvfølgelig har lyst til at komme med.        

God studiestart fra Rus-A 

 

 


