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RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER FOR TUTORER VED SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, AARHUS UNIVERSITET 

1. Målet med studiestarten  
Studiestarten forstås bredt set som aktiviteter for nye studerende gennem det første halve studieår. I 
denne sammenhæng er fokus dog på tidsrummet fra de nye studerende modtager deres 
optagelsesbreve og til introdagene og hytteturen, samt en evaluering af den første tid. 

Tutorarbejdet er et frivilligt arbejde, og der skal være klarhed omkring rammerne for de konkrete 
opgaver, der knytter sig hertil. For at sikre, at alle tutorer lever op til samme niveau, er disse 
retningslinjer blevet udarbejdet. Formålet med retningslinjerne er at afstemme forventninger mellem 
fakultetet og tutorerne, og at I også forpligter hinanden til at varetage opgaven som tutor på allerbedste 
vis. 

Fakultetet, Science and Technology støtter tutorforeningernes arbejde økonomisk og har det 
overordnede ansvar for studiestarten. Det er derfor vigtigt, at der løbende er en god dialog mellem 
tutorforeningerne og studiestartskoordinatorerne på fakultetet. 

Formålet med studiestarten er: 
• At de nye studerende bliver fagligt og socialt integreret på deres uddannelser, institutter og fakultet 

via kontakten med tutorer, undervisere og andre aktører i studiestarten. 
 

• At lette overgangen fra de gymnasiale uddannelser til universitetet ved at de nye studerende får den 
nødvendige støtte og bliver introduceret til de nødvendige studiekompetencer, der kræves for at 
gennemføre en universitetsuddannelse ved Science and Technology. 

 
• At modtagelsen af de nye studerende er af samme høje kvalitet på alle institutter og uddannelser på 

Science and Technology. 

Det er således i fakultetets interesse at fokusere på studiestarten for at sikre fastholdelse og et godt 
studiemiljø. Samtidig er det også i de ældre studerendes interesse, at de nye medstuderende tager 
ansvar og aktiv del i at skabe et godt fagligt og socialt studiemiljø. 
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Tutorernes ansvar og rolle 

At være ambassadør for Science and Technology 
Som tutorer er I ikke blot rollemodeller for de nye studerende på jeres uddannelser. I er også 
ambassadører for hele Science and Technology. I bliver på mange måder fakultetets ansigt udadtil og 
samtidig de studerendes indgang til det faglige og sociale miljø på deres nye uddannelse. 

I overleverer og etablerer kulturen på uddannelserne for de nye studerende, og I vil af en stor del af 
dem blive betragtet som eksperter i, hvad uddannelsen og det at være studerende går ud på. Derfor skal 
I være opmærksomme på det ansvar, som følger med den forventning fra de nye studerende. I skal 
således sikre, at den information, som I formidler til de nye studerende, er opdateret og korrekt. I skal 
selv være opdateret i forhold til de rammer og retningslinjer, som har indflydelse på jeres deltagelse i 
studieintroduktionen. I skal ikke kunne svare på alt, men I skal vide, hvem I skal henvise de studerende 
til, hvis ikke I selv kender svarene. 

Det indebærer blandt andet, at I læser disse retningslinjer, orienterer jer studieportalerne 
studerende.au.dk. Hvis der opstår tvivl omkring retningslinjerne for studiestarten, kan I kontakte 
studiestartskoordinatorerne ved Science and Technology. 

Fra elev til studerende 
Det er en betydningsfuld opgave at være rollemodeller for de nye studerende, og vi opfordrer jer til at 
tænke over, hvad I rigtig godt kan lide ved jeres uddannelse og institut, og at I formidler dette til de nye 
studerende for at give dem en positiv forståelse af og introduktion til det nye studieliv, de skal i gang 
med. 

De nye studerende har som oftest livet som gymnasiestuderende som referenceramme for, hvad det vil 
sige at studere. Det kan derfor være en stor omvæltning at starte på Aarhus Universitet, hvor der er 
andre undervisningsformer og krav, og hvor selvstudie er en stor del af hverdagen som studerende. 
Jeres opgave er derfor at hjælpe dem til at komme godt igennem denne omstillingsproces ved at 
videregive de gode erfaringer omkring det at studere og hvordan det hele studieliv kan være. 

2. Rammer og forpligtelser 

Alkoholpolitik 
Nedenstående gælder særligt for introforløbet på AU campus samt hyttetur uden for AU campus: 

1. Tutorer er forpligtet til at følge Aarhus Universitets alkoholpolitik når de udfører arbejde på vegne af 
universitetet. 
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2. Det ikke er tilladt for tutorer eller de nye studerende at drikke alkohol før og under de programsatte 
arrangementer mellem kl. 8.00 og 16.00, både til de dele af studiestarten som foregår på AU 
campus og uden for AU campus.  

3. Den enkelte tutorgruppe skal sikre at der under alle arrangementer er tutorer til stede som ikke 
indtager alkohol 

4. Tutorerne har ansvaret for at alkoholindtagelsen ikke tager overhånd, så hverken tutorer eller nye 
de studerende bliver til fare for sig selv eller andre.  

5. Ved arrangementer uden for AU campus, primært på hytteture eller lign., skal der altid være mindst 
én ædru tutor som har kørekort og adgang til bil eller luft i budgettet til en taxa. 

6. Der skal være en passende balance mellem studiestartens faglige og sociale aktiviteter. Alle nye 
studerende skal føle sig velkomne til alle aktiviteter, uanset om man drikker alkohol eller ej. At sige 
nej til alkohol må aldrig resultere i at den nye studerende skal sige nej til at deltage i en aktivitet. 

7. Ved hvert arrangement skal der overvejes, om der kan laves alkoholfrie zoner, hvor der er rum til 
dem, der ikke drikker alkohol. 

8. Tutorerne må ikke på noget tidspunkt opfordre nye studerende til at drikke. Hverken direkte eller 
ved afvikling af aktiviteter/lege, der forudsætter indtagelse af alkohol. 

Øvrige regler 

9. Nye studerende må ikke udsættes for aktiviteter der kan virke grænseoverskridende for eller 
stødende på den enkelte. 

10. Ved arrangementer, hvor der er mange mennesker samlet på et sted, så som på hytteture, skal der 
være en tutor tilstede, som kan førstehjælp 

11. Sker der uheld, hvor personer kommer til skade på hytteture skal studiestartskoordinatorerne 
orienteres om hændelsesforløbet hurtigst muligt og senest efter hjemkomsten. Kontaktoplysninger 
findes på tutorst.au.dk 

Forsikring 
Alle opfordres til at tegne en heltidsulykkesforsikring - både tutorer og studerende! 

Som tutorer er I, i forbindelse med, at I udfører opgaver i universitetsregi, omfattet af 
Arbejdsskadeforsikringsloven. Når I ikke fungerer som tutorer og er studerende på lige fod med andre 
studerende, er I, ligesom de nye studerende, ikke omfattet af Arbejdsskadeforsikringsloven. Vær 
opmærksom på, at i forbindelse med ulykkestilfælde, som falder ind under 
Arbejdsskadeforsikringsloven, tages der ved erstatningsberegningen udgangspunkt i livsindkomsten, 
som beregnes på baggrund af den indkomst, man har på ulykkestidspunktet. 

De studerende på Aarhus Universitet er ikke dækket af en forsikring. Hvis de studerende derfor volder 
skade på andre eller andres ting, skal de selv eller via deres egen forsikring erstatte skaden. Hvis der sker 
skade på den studerende, er det også den studerendes egen heltidsulykkesforsikring, der skal dække 
skaden. 
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Hvis uheldet er ude 
Hvis uheldet er ude, skal I kontakte jeres bestyrelse for tutorforeningen. Hvis bestyrelsen ikke ved, 
hvordan sagen skal håndteres, skal de kontakte studiestartskoordinatorerne. Hvis der er brug for hjælp, 
kan studiestartskoordinatorerne hjælpe med at tale med universitetets jurister om sagen for jer. Hvis 
nogen laver alvorlige regelbrud fx i form af medbragte ulovlige rusmidler, eller der sker skader hvor fx 
politi eller Falck bliver indblandet, skal der laves et skriftligt hændelsesforløb, som sendes til 
fakultetskoordinatorerne umiddelbart efter hændelsen på studiestart.st@au.dk 

Førstehjælp 
Fakultet betaler et førstehjælpskursus til tutorer. Kurset udbydes hvert forår, der kommer information 
ud om tid og tilmelding via studiestartskoordinatorerne til bestyrelserne. Der er begrænset antal pladser 
på førstehjælpskurserne, men det er vigtigt, at der er tutorer fra alle tutorforeninger, der har 
gennemført kurset. Tutorforeningerne skal sørge for, at der altid er tutorer tilstede i studiestarten, der 
har fuldført førstehjælpskurset. Tilmeldingen til førstehjælpskurset meldes ud i starten af året, og hver 
tutorforening laver en samlet tilmelding til fakultetet. Det er op til den enkelte forening, hvordan 
orienteringen om førstehjælpskurset håndteres. 

Sørg også for, at alle deltagere i introdagene og på hytteturen ved, hvem der kan førstehjælp, inden I 
tager af sted. 

Fakultetet kan skaffe nogle førstehjælpskasser. De kan rekvireres hos studiestartskoordinatorerne. 

Mind de nye studerende om, at de selv skal huske medicin mod diverse allergier eller andre sygdomme. 
Det er den enkelte studerendes eget ansvar at sørge for at orientere tutorer og andre om eventuelle 
sygdomme, men som tutorer bør I opfordre til at få oplysninger om alvorlige sygdomme allerede ved 
tilmeldingen til hytteturen. Det er godt for alle parter, at I har fået instruktioner i, hvordan I kan hjælpe, 
hvis noget skulle gå galt på en hyttetur, hvor der kan være er et godt stykke vej til nærmeste apotek 
eller hospital. 

3. Tutorrollen 
At være tutor handler i høj grad om at skabe et godt studiemiljø for de nye studerende, så der er plads 
og rum til alle. Vær opmærksom på, at I fungerer som autoriteter - også når I holder fri og fester med de 
nye studerende. 

Lad de nye studerende danne deres egne indtryk af uddannelsen og underviserne. De nye studerende vil 
huske deres første dage som toneangivende, og de vil fortælle om deres oplevelser til både familie og 
venner og potentielt fremtidige studerende på fakultetet. 

Det er derfor vigtigt, at I inden studiestarten overvejer og drøfter indbyrdes, hvordan I vil modtage de 
nye studerende. 
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VÆRDIGRUNDLAG 
Studie- og karrierevejledningen ved Aarhus Universitet tager udgangspunkt i den vejledtes interesser, 
situation og vilkår og bygger på nedenstående vejledningsetiske principper. Samme principper bør 
tutorer efterleve. 

Respekt: 
Tutoren møder de nye studerende med respekt og anerkendelse i forhold til deres ret til 
selvbestemmelse. Det er tutorens opgave at planlægge et spændende program for studiestarten, mens 
det er den studerendes valg at deltage i både faglige og sociale aktiviteter, deltagelse i aktiviteter 
inkl./eksl. alkohol mv.  
 
Ligeværdighed:  
Tutoren møder de nye studerende med åbenhed og ligeværdighed uden fordomme over for køn, alder, 
religion, handicap, seksuel orientering, etnisk baggrund og social status. Tutorerne skal anerkende og 
respektere forskelligheden blandt de nye studerende. Det vil sige, at studiestartsprogrammet ikke 
negligerer eller antyder holdninger over for studerende, der er forskellige fra en selv.  
 
Varetagelse af interesser: 
Tutorerne varetager både de nye studerendes interesser samt AU’s interesser, som i 
studiestartssammenhæng ligner hinanden. Tutorernes udgangspunkt for interessevaretagelsen baserer 
sig således på formålet med studiestarten, som også tidligere er beskrevet: 

• At de nye studerende bliver fagligt og socialt integreret på deres uddannelser, institutter 
og fakultet via kontakten med tutorer, undervisere og andre aktører i studiestarten. 

 
• At lette overgangen fra de gymnasiale uddannelser til universitetet ved at de nye 

studerende får den nødvendige støtte og bliver introduceret til de nødvendige 
studiekompetencer, der kræves for at gennemføre en universitetsuddannelse ved 
Science and Technology. 

 
• At modtagelsen af de nye studerende er af samme høje kvalitet på alle institutter og 

uddannelser på Science and Technology. 
 

 Formålet med studiestarten er i de nye studerendes interesse lige så vel som i AUs interesse. 

Åbenhed: 
Det skal være klart for de nye studerende, hvilket ansvar tutorerne har og hvordan tutorerne kan hjælpe 
dem med opstarten på deres nye studie. 
 
Tillid: 
Relationen mellem tutorer og nye studerende bygger på et gensidigt tillidsforhold. Tutorerne sørger for 
at studiestartsaktiviteterne forgår i et trygt rum med plads til alle.  
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Det vil være naturligt, at der er en god og tæt relation mellem tutor og de nye studerende. I den 
forbindelse skal tutoren være opmærksom på, at informationer om studerendes personlige forhold, skal 
behandles med omhu og respekt.  

I tilfælde af, at tutoren skal undersøge noget specifikt for den studerende, er det nødvendigt, at tutoren 
og den studerende sammen aftaler, hvilke oplysninger der går videre.  

Hvem skal være i fokus i studiestarten? 
Studiestarten skal naturligvis være en god oplevelse for både de nye studerende og jer som tutorer, men 
fokus holdes på de nye studerende og deres behov for information og deres situation som nye på en 
uddannelse. 

Det er i orden at sige fra 
Selvom I som tutorer overvejer meget nøje, hvordan I holder jer fra grænseoverskridende aktiviteter i 
introdagene og på hytteturen, så oplever I måske stadig, at der er nye studerende, der siger fra over for 
dele af de aktiviteter, I har planlagt i studiestarten. At starte på universitetet vil være overvældende for 
mange af de nye studerende. Det er derfor vigtigt, at I skaber en positiv stemning og laver et program, 
hvor det er i orden, at man som ny trænger til en pause af og til. 

Samtidig er det også vigtigt, at I som tutorer selv kan sætte grænser over for de nye studerende. I skal 
ikke være tutorer 24 timer i døgnet – det er i orden er holde fri. 

I må som tutorer også gerne sige fra. Det betyder i praksis at man som tutor gerne må sige ”det må vi 
lige tale om i morgen, når vi mødes igen”. 

Der kan også være studerende, som føler sig trygge ved jer som tutorer og derfor henvender sig til jer 
med meget personlige problemstillinger. Det er selvfølgelig altid positivt, når de nye studerende viser 
tillid. Men der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at sige fra, da I ikke er klædt på til at hjælpe 
med personlige problemer. Det kan fx være: 

• At studerende fortæller om en meget svær situation, som vedkommende gerne vil høre din 
mening om 

• At en studerende giver udtryk for at vedkommende har det psykisk dårligt 
• At en studerende vil have din hjælp i forhold til at ansøge om ekstra tid til eksamen eller 

specifikke hjælpemidler pga. dysleksi og lignende 

I tilfældes som disse, skal du som tutor altid sende de studerende videre til trivselsvejlederne på ST: 
studerende.au.dk/studier/fagportaler/agrobiologi/studievejledning/kontakt-studievejledningen/studie-
og-trivselsvejledning 

Husk, at de fleste der fortæller om personlige problemer gerne bare vil lyttes til – og det er altid ok at 
gøre som tutor. Men det er samtidig vigtigt at sige til den pågældende studerende, at du ikke selv kan 
hjælpe, men at du ved hvem, der kan.  

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/agrobiologi/studievejledning/kontakt-studievejledningen/studie-og-trivselsvejledning/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/agrobiologi/studievejledning/kontakt-studievejledningen/studie-og-trivselsvejledning/
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At være tutor giver muligheder 
Arbejdet som tutorer rummer en række muligheder. I får blandt andet mulighed for at introducere de 
nye studerende til studiet og alt, hvad I selv er glade for på uddannelserne. I får som tutorer også 
erfaring med projektkoordinering, organisationsforståelse samt skriftlig og mundtlig formidling. 

Jeres erfaringer som tutorer skal ses som en del af jeres samlede kompetenceprofil fra uddannelsen, og I 
kan skrive jeres erfaring som tutor på jeres CV. Fakultetet udsteder også et bevis til jer, som I kan bruge 
som dokumentation. 

4. Tutorens/tutorforeningens opgaver 
De følgende punkter vil oftest være de enkelte tutorforeningers ansvar at overholde. 

Jobbet som tutor indebærer en lang række opgaver og er i høj grad en koordinerende funktion, hvor det 
gælder om at få de rigtige parter involveret i planlægningen. I det følgende afsnit kan I læse om de 
konkrete opgaver, som I som tutorer er ansvarlige for at udføre samt hvem, der er de relevante 
samarbejdspartnere i forhold til de konkrete opgaver. 

Rekruttering af tutorer 
Tutorforeningerne rekrutterer selv nye tutorer. Vær bevidste om jeres rekrutteringsprocedurer af nye 
tutorer, så I får de personer, der er bedst egnede til opgaven. Det betyder, at de nye tutorer ikke 
nødvendigvis er en del af vennekredsen hos de erfarne tutorer. Når tutorerne er fundet, skal 
studiestartskoordinatorerne ved Science and Technology have en liste med navne og uddannelse på alle 
tutorerne. 

Planlægning af studiestarten 
Studiestarten består af introdagene, hytteturen og evt. øvrige arrangementer planlagt af tutorerne. Når 
I planlægger de forskellige aktiviteter til introdagene og hytteturen, kan det være en god idé at tænke 
tilbage på jeres egen studiestart: 

• Hvad var særlig godt i studiestarten? 
• Hvad ville du gerne have haft mere eller mindre af? 
• Hvad var spændende at høre om i forhold til uddannelsen? 
• Hvad var sjovt og hyggeligt? 
• Var der noget, I som nye studerende selv oplevede som uforståeligt, indforstået eller 

grænseoverskridende? 
• Hvornår deltog der flest af de nye studerende, og hvornår stod de af? Og hvorfor? 

Introdagene 
Tutorforeningerne, institutterne og fakultetet er ansvarlige for indhold og afvikling af introdagene. Dog 
skal den første dag altid indeholde en velkomst af Dekanen på det af fakultetet aftalte tidspunkt samt en 
velkomst på instituttet. 
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Introdagene består af 
• DET FAGLIGE: Fx Hvad indeholder kurserne, og hvordan er det at være studerende på uddannelsen? 
• DET ORGANISATORISKE: Hvordan er universitetet bygget op, og hvordan kan de studerende få 

indflydelse på deres uddannelses indhold og udvikling? 
• STUDIEPRAKSIS: Hvordan danner man læsegrupper, hvordan strukturerer man sin tid bedst muligt 

og hvordan forbereder man sig til forelæsningerne? 
• EVALUERING: Lav evaluering af jeres arbejde. Orienter fakultetet om, hvad I evaluerer på, så der ikke 

spørges om det samme flere gange. 
• SOCIALT: lav sociale arrangementer for de nye studerende, som alle kan være med til 

Hytteturen 
På hytteturen er der mange traditioner for forskellige aktiviteter, der kendetegner de enkelte 
uddannelser. Det skal der være plads til. Men det er også en god idé at overveje, hvordan aktiviteterne 
opleves af nye studerende, der endnu ikke er en del af uddannelseskulturen. Derfor opfordres I til at 
diskutere formålet med de forskellige aktiviteter, og hvordan formålet harmonerer med 
studieintroduktionens overordnede formål – blandt andet med fokus på at være inkluderende og 
inviterende over for de nye studerende. Vær opmærksomme på, at I står til rådighed for de nye 
studerende og er sociale med dem, så hytteturen ikke udvikler sig til en fest for tutorerne. 

Vær også opmærksomme på alkoholreglerne! 

Informationsmateriale til de nye studerende 
Alle informationer om studiestarten er samlet på studieportalerne (studerende.au.dk)  

Tutorforeningerne har selv mulighed for at ligge relevante informationer på disse sider. Det kan fx dreje 
sig om: 

• Velkomst til de nye studerende 
• Program for introdagene 
• Praktisk information om hytteturen (tid, sted, pris, indhold mv.) 
• Information om bogindkøb og andre praktiske ting 
• Introduktion til studielivet på uddannelsen 

Vejledningsinstanser 
• Studievejledningen på Science and Technology (ved faglige eller personlige spørgsmål vedr. studiet): 

Find kontaktoplysninger på studieportalen 
• Studieservice (ved faglige spørgsmål, spørgsmål vedr. eksamen, studieindhold osv.) 
• Andre tilbud til studerende og hjælp til studielivet findes her: studerende.au.dk/styrkditstudieliv  

5. Koordinatorer for studiestarten på Science and Technology 
Find kontaktoplysninger på tutorsitet: studerende.au.dk/tutorst/kontakt 

Overordnede ansvar: Prodekan for uddannelse Finn Borchsenius 

http://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/
http://studerende.au.dk/tutorst/kontakt/


9 
 

6. Økonomi 
Fakultetet støtter tutorforeningernes arbejde økonomisk. 

Tutorforeningerne afleverer et regnskab for anvendelsen af de senest udbetalte midler efter 
retningslinjer fastlagt af fakultetet. Regnskaberne skal Indsendes til fakultet før ny udbetaling kan ske. 

For anvendelsen af midlerne gælder de almindelige betingelser for anvendelse af midler administreret af 
Aarhus Universitet. 

Retningslinjer for regnskabsaflæggelse 
Tutorforeningerne er ansvarlige for at aflægge et regnskab til fakultetet. Nye midler frigives først til 
foreningerne, når fakultetet har modtaget et regnskab. Retningslinjer for regnskabsaflæggelse kan 
findes på tutorsitet: studerende.au.dk/tutorst/oekonomi  

 

http://studerende.au.dk/tutorst/oekonomi/
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