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Retningslinjer for studiestarten 2020 for tutorer på Nat-Tech 

- I lyset af Covid19 
 

I det følgende vil retningslinjer for studiestarten i august 2020 blive gennemgået.  

Beslutningerne er truffet for at sikre at alle nye studerende på Nat-Tech har samme udgangspunkt for en 

tryg, inkluderende og udbytterig studiestart, samt at alle tutorer og andre involverede aktører, kan udføre 

deres opgaver i trygge og forsvarlige rammer.  
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Hytteture 
 Det er ikke muligt at afholde hytteture i forbindelse med studiestarten på AU i efteråret 2020.  

Det vurderes, at kravene til den sociale afstand samt hygiejne ikke kan sikres opretholdt ved 

arrangementer med overnatning samt indtagelse af alkohol.  

 Vi opfordrer til at I laver alternative lokale, sociale arrangementer uden alkohol og overnatning.  

Der kan evt. aftales brugerbetaling ved arrangementer med forplejning. Ellers skal arrangementer i 

forbindelse med studiestarten være gratis at deltage i. 

 Det er også en mulighed at udskyde hytteturen til foråret.  

Se mere om dette under ”Økonomi”.  

 Planlægningshytteture: Det er ikke muligt at afholde planlægningshytteture for tutorerne i 

forbindelse med planlægningen af studiestarten 2020. Vi opfordrer jer til at lave andre sociale 

arrangementer med overholdelse af de af myndighederne fastsatte retningslinjer på det 

pågældende tidspunkt. 

 

Social afstand og forsamlinger 

Social afstand  
 Fester er ikke tilladt  



  Retningslinjer pr. 13. august 2020 
 

 Aktiviteter skal slutte kl. 20. Tutorerne skal være tydlige om, at arrangementet er slut og forlade 

det. 

 Vi skal følge sundhedsmyndighedernes aktuelle retningslinjer for social afstand. 

Lige nu er retningslinjen 1 meters afstand.  

 Tutorerne har ansvaret for at planlægge arrangementer og aktiviteter således, at afstandskravet 

kan overholdes. F.eks. ryste-sammenaktiviteter, forelæsninger, orienteringsløb, rundvisninger, 

registrering ved ankomst mm.  

 Det er den enkelte deltagers ansvar at overholde de fastsatte retningslinjer.   

 

Forsamlinger 
 Vi skal følge sundhedsmyndighedernes aktuelle retningslinjer for forsamlinger.  

o I august er det max 100 mennesker. 

 Det skal undgås at hold blandes ved aktiviteterne. Dette gælder i august og september måned.   

 Hold kan kun samles i lokaler, hvor der er plads til flere hold, og hvor afstandskravene overholdes. 

 Tutorerne har ansvaret for at planlægge arrangementer og aktiviteter således, at forsamlingskravet 

kan overholdes. F.eks., ryste-sammenaktiviteter, forelæsninger, orienteringsløb, rundvisninger, 

registrering ved ankomst osv. 

Skiltning om regler for adfærd 
 Der er skilte, der beskriver regler om adfærd i alle AU’s bygninger.  

 Tutorer skal ikke sørge for generel skiltning på universitetet. 

 Tutorer vurderer behovet for skiltning ved egne planlagte arrangementer.  

Lokalebrug 
 Lokalernes normale kapacitet ændres, da afstandskravet på 1 meter skal kunne opretholdes.  

Vær opmærksom på dette i jeres planlægning, da det kan skabe et behov for at planlægge online 

aktiviteter, holde aktiviteter udendørs eller bruge flere lokaler.  

 Lokalerne kan bruges i det omfang, at afstandskravet og forsamlingskravet opretholdes. 

 Kontaktflader skal afsprittes efter brug af lokalet. Der vil være aftørringssprit til rådighed.  

Alkohol 
 Der må ikke indgå alkohol i nogen tutorplanlagte arrangementer ved studiestarten 2020.  

 Fredagsbarer er sat på pause indtil videre. 

 

Risikovurdering af aktiviteter 
 Tutorerne opfordres til at underlægge deres planlagte aktiviteter en risikovurdering på baggrund af 

de gældende retningslinjer for hygiejne, forsamlinger og afstand. Det skal være trygt for både 

tutorer og nye studerende at deltage i aktiviteterne. 

 Dette gælder både ryste-sammen-aktiviteter, modtagelse af de nye studerende ved ankomst, 

rundvisninger, faglige oplæg, fællesspisninger, og hvad der ellers er på introprogrammet.  
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Dekanvelkomster 
 Dekanvelkomsterne laves i år digitale.  

Det betyder, at punktet udgår af introprogrammet.  

 De nye studerende får tilsendt en digital dekanvelkomst inden de møder til studiestart.  

 Studiestart Nat-Tech sørger for de online velkomster.  

 

Institutvelkomster 
 I samråd med jeres kontaktperson på institutterne, skal det besluttes, hvordan institutvelkomsten 

skal forløbe.  

Det kan være individuelt fra uddannelse til uddannelse, hvordan man ønsker at afholde sin 

velkomst, og derfor er det en aftale, I laver individuelt.  

 Studiestart Nat-Tech informerer institutterne om retningslinjerne for studiestarten.  

 

Fællesspisning 
 Aarhus Universitet opfordrer til, at man ved fællesspisning undgår buffeter.  

 En idé kan være at portionsanrette måltider, så de nye studerende og tutorer ikke deles om mad og 

service.  

 Der skal også ved fællesspisning være opmærksomhed på hygiejne samt retningslinjerne for social 

afstand og forsamlinger.  

 

Håndsprit 
 Studiestart Nat-Tech sørger for hånddesinfektion til studiestarten.  

 Der er opsat stande rundt omkring i universitetets bygninger i forbindelse med opstart af 

efterårssemesteret. Vi sørger yderligere for, at der er håndsprit, I kan have med jer rundt til de 

forskellige aktiviteter.  

 I modtager besked fra Anne Pors, når I som forening kan hente håndsprit til studiestarten.  

 

Økonomi 
 Det er på tværs af AU blevet besluttet, at de midler der normalt er i spil i forhold til studiestart, 

også vil være i spil til studiestartsaktiviteter i år.   

 Normalt indgår brugerbetalingen for hytteture, som en del af den pulje, der udbetales 

fakultetstilskud fra. Da der ikke kommer brugerbetaling fra hytteture i år, vil det beløb modregnes i 

den kommende udbetaling.  

 Grundet det store optag, er der helt særligt i år lavet en justering så tilskuddet i år baseres på årets 

optag for de uddannelser med øget optag. Der bliver ikke trukket penge tilbage fra de uddannelser, 

der er gået ned i optaget. 
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 Hvis tutorforeninger vælger at holde en hyttetur for 2020 årgangen i 2021, vil der kunne opkræves 

en brugerbetaling på op til 400 kr. for deltagelse. Brugerbetalingen vil i dette tilfælde gå til 

tutorforening. 

 Vi arbejder fortsat med at indgå sponsoraftaler. Hvis vi får dem landet, vil sponsoraterne fortsat gå 

til tutorforeningerne efter en fordelingsnøgle. 

 

 

 

 

 

 

 

 


