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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 udfordringer.
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, klinikassistenter,
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 hinanden
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.
Læs Rushåndbogen, gå ind på
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/odontologi/bachelorstudiestart/ og glæd dig endnu
mere til at starte på tandlægestudiet.
Har du spørgsmål, vil vi med glæde svare på dem. Du kan kontakte os på: ceciliekrogsgaard@hotmail.com eller andrea@digio.dk.
Vi ønsker dig en god studiestart og en god fornøjelse med introforløbet.
Dine cheftutorer, Cecilie og Andrea.
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Introduktionsforløbet
Introforløbet strækker sig fra onsdag d. 19. august til d. 26. august og består af tre dele: Tre
INTRODAGE (19.-21.), to hviledage (22.-23.) samt en tre afsluttende dages RUSDAGE (24.-26.).
Vi starter ud med de tre introduktionsdage, som vil give en introduktion 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:
ü GODT HUMØR
ü KONTANTER (hvis du ikke har MobilePay)

Hviledagene giver dig mulighed for at ”fordøje” alle de nye indtryk du helt sikkert har fået, og
samtidig får du tid til at lade op til de kommende RUSDAGE. Under rusdagene er det sociale i
højsædet med henblik på at skabe et godt socialt sammenhold på årgangen. RUSDAGENE vil bl.a.
byde på nogle gode fester, forskellige lege, øvelser og bare en masse hygge!

Fredagsbar (Danmarks-tema)
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Spillereglerne nærstuderes inden kampstart til ”hygger bar”

Fra maskebal 2018
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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.

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
fordøjelsessystemet. Basismodulet afsluttes med en skriftlig eksamen.
Faget har et stort pensum, 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 Materialelære: Det første praktiske fag I løber ind i på skolen. I faget vil man få
afprøvet sine manuelle færdigheder, hvilket kan give jer et lille indblik i, om det at arbejde med
jeres hænder er noget man kan lide eller ej. Undervisningen foregår på laboratoriet, hvor man i
mindre hold, én gang om ugen vil få lov til bl.a. at lave gipsafstøbninger, arbejde med akryl, samt
fylde to tænder med sølv og plast. Ens arbejde vurderes af underviseren som undervejs skal
godkende arbejdet, for at man kan bestå faget.
Prækliniske fag: Omhandler ud over Odontologisk Materialelære og starten på faget
Tandmorfologi, samt generel information om studiestarten, i form af temadage og forelæsninger
som vil lede jer bedst muligt ind i livet som universitetsstuderende, og det specielle ved at være
tandlægestuderende. Derudover skal der opfyldes 12 timer semesterligt som mentee for en ældre
studerende på klinikken.

2. semester
Tandmorfologi: Faget strækker sig over både 1. og 2. semester. Faget tager udgangspunkt i
tandens formmæssige opbygning og udseende, hvor man lærer om hver enkelt tands
karakteristika, så man kan genkende og senere genopbygge tænder med den rigtige form.
På 2. semester vil faget også indeholde en praktisk del, hvor man skal opbygge tænder i
modellervoks samt genopbygge knækkede tænder med blå voks.
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Histologi: Her undervises der i celler og vævs opbygning. Der bygges videre på den
grundforståelse I fik gennem Anatomi undervisningen. Dette fag er, ligesom Anatomi, en
byggesten for at forstå mange senere fag. Ud over den teoretiske undervisning, vil der være
øvelser, hvor man selv får lov til at studere et vævs cellulære struktur.
Odontologisk Kemi og Biokemi: I dette fag, bliver man undervist i nogle af de kemiske processer
og teorier, der gør sig relevant for en tandlæge. Faget strækker sig over både 2. og 3. Semester,
hvor 2. Semester fokuserer på den almene kemi - som er en genopfriskning af kemi fra gymnasiet og 3. Semester fokuserer på kroppens biokemi og den odontologiske kemi.

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 dog ikke permanent, men ud fra tidligere erfaringer har det vist sig at fylde meget
for den enkelte studerende, og skal ses som en hjælpende hånd. Efterfølgende er det naturligvis
muligt at danne egne læsegrupper på må og få. Typisk vil en god læsegruppe bestå af 2-3
studerende, og kan bruges på mange forskellige måder. Om man er gruppen 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, mens der desværre er mangel på deciderede grupperum. Mange
anvender dog kantinen, hvor der også er mulighed for at købe både kaffe og lidt til ganen, dog til
lidt høje priser.
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, hvis man er i den usandsynlige situation, at man ikke synes at
pensummet er stort nok.
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”Det skal være sjovt, ellers gider vi ikke”

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 dagligt 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 på Fællesklinikken på 5. Semester, så det kan være
rart at vide, præcis hvad man går ind til. Du skal være på klinikken minimum 12 timer pr. semester
på hhv. 1., 2., 3. og 4. semester.
Selvom det kan være rigtig spændende at følge med i de mange forskellige behandlinger på
Fællesklinikken, kan det også føles langtrukkent en gang imellem. Her kan det hjælpe at huske på,
at vi ikke uddanner os til at sidde og assistere tandlægestuderende, men til at være behandleren.
Derfor skal man bare glæde sig til, at man selv kommer på klinikken og får lov til at være
”tandlæge”.
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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 bryllupsgave.
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 Tandlægehøjskole siden 1888
været ene om at uddanne tandlæger i Danmark.
Det første hold studenter 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
lægevidenskabeligt 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 10
afdelinger med hvert sit odontologiske fagområde som speciale. Skolens klinikker har de seneste
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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.
Bogpakken til Anatomi kan købes på følgende side:
http://www.anatomionline.dk/bogindkoeb/
Til faget Odontologisk materialelære skal der erhverves en værktøjskasse med diverse
instrumenter 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.
Bøgerne til Tandmorfologi hedder:
•

Woelfel's Dental Anatomi

•

Tandmorfologiske skitser

Medicinerladen kan findes på Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C, og tilbyder 10% rabat ved fremvisning
af studiekort.
For dem som kan læse igennem andres overstregninger/noter og gerne vil spare nogle penge,
findes der en privat Facebookgruppe ”Århus Tandlægskole – Boghandel”, som man kan blive
medlem af. Her sælger ældre studerende deres brugte bøger til dem der er hurtigst. Gruppen kan
findes på følgende link:
https://www.facebook.com/groups/160045954106157
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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, Odontologisk 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
laboratorierne). Odontologisk Forening har en sponsoraftale med Colgate, hvilket gør at du kan
købe en kittel til rabatpris, når du melder dig ind i foreningen.
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 introdagene.

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 undervisning.
Du finder timeplanen på:
www.webuntis.dk
Første gang du logger på skal du skrive AU_health i feltet hvor der står "skolenavn" og så ’Enter’
Tryk på "Skema" og vælg "Klasse" i venstre side
Vælg den klasse du ønsker (husk dato vælges ude til venstre)
Tandlæger 1. semester hold A kan skrives i klassefeltet for at vise skemaet for hold A. Du vil få
nærmere besked om hvilket hold du er på under introdagene.

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 med, og
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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 normale
åbningstider. Bestil det med det samme, da de ofte er lidt langsomme til at få dem leveret.
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. NemID.
- 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. hjælpe dig med:
•

Vejledning og oplysning om tandlægestudiet.

•

At tilrettelægge en individuel studieplan.

•

At skrive en orlovsansøgning.

•

At udforme en dispensationsansøgning før forelæggelse i studienævnet.

•

Forhold omkring eksamen.

•

Eventuelle eksamensklager.

•

Studietekniske problemer.

•

SU-regler (i meget begrænset omfang!). Specielle sager henvises til SU-kontoret på
Universitetet.

•

At formidle kontakt til ældre studerende eller lærere med henblik på lektielæsning eller
ekstraundervisning.

•

Mange andre ting – spørg – det er derfor, vi er her!!!

•

Studievejlederne har fuld tavshedspligt om deres arbejde!
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Studievejlederne for tandlægestudiet har kontor i Tandlægeskolens hovedbygning (bygning 1611
lokale 153). De træffes 2-3 gange om ugen. Ved at følge nedenstående link kan du finde alle de
generelle informationer, gode råd og ideer, som studievejlederne gerne vil dele med dig.
http://studerende.au.dk/studievejledninghealth/
Vi er også altid klar på en snak over mail, telefon eller personligt, hvis du ønsker det.
Med Venlig Hilsen
Kharen Madeleyn Simonsen og Laura Louise Nietschke
Mail: studievejleder.odontologi@sun.au.dk

Til den årlige flip’cup turnering
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Odontologisk Forening
ODONTOLOGISK FORENING, OF, er studenterforeningen ved Århus Tandlægeskole (ÅT) og Skolen
for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT). OF er først og fremmest en
studenterpolitisk forening, såvel som et serviceorgan for dig og dine medstuderende.
Kort beskrevet har OF det formål og den ambition at gøre livet lettere for de studerende på ÅT.
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 nævnes: Studenterrådet,
PR-udvalget, Arbejdsmiljøudvalget, samt Fællesklinisk Koordinationsudvalget, 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 standpunkter for at få de bedst mulige vilkår at
studere under.
Under OF hører efterhånden adskillige underudvalg, heriblandt festudvalget Apollonia. I Apollonia
er det både studerende fra Århus Tandlægeskole og SKT, 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 både fra Tandlægeskolen og SKT, 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 repræsenteret 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
generalforsamlingen, 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 ovenstående. 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.

Bestyrelsen i OF – Skoleår 19/20
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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.

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 20 personer bestående af tandlægestuderende og tandplejere,
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 og heftige drinks. Du har ikke festet før du har været på Århus
Tandlægeskole!
Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på fremtidens fester, og har du en lille bartender
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 ”optagelses-info-møde” 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. Desuden vil vi meget gerne høre lidt om, hvem I er, og
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hvorfor I gerne vil være med i festudvalget. Det er ganske ufarligt og smertefrit. Når alle fredagsbarerne er veloverståede, stemmer vi i festudvalget om hvem, der i år skal med i fællesskabet.
Kommer man ikke ind i første omgang, er der altid næste år til at gøre os opmærksomme på, at
det var dig, vi manglede!
Vi glæder os meget til at feste med jer!
Med venlig hilsen
Apollonia - Vi tænder dig!

Apollonia – Skoleår 19/20

Meld dig desuden ind i facebook-gruppen ”Apollonia - Tandlægeskolens festudvalg” allerede nu,
så modtager du info om vores arrangementer og fester. ”Vi tænder dig”
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Dine tutorer
Navn: Cecilie Krogsgaard

Navn: Andrea Østergaard

Tutornavn: Tutor medisteren
Yndlingstand: Tandtråd
Det bedste ved ÅT: Fredagsbar og
skituren!
Guilty pleasure: Surdej og hundehvalpe
Foretrukne transportmiddel: Min nye
cykel med min cykelhjelm med lys i !!!
Hvad skal din første tandlægeløn bruges
på?: En stor fest!
Din holdning til kliniktøj: Pift det op med
glimmerstrømper og en farverig
schrunchie!
Navn: Markus Eriksen

Tutornavn: Marvelous Strik-sell
Yndlingstand: Den svømmende fisk
Det bedste ved ÅT: VERDENS sødeste venner!
Guilty pleasure: Bonderøven!
Foretrukne transportmiddel: Min cykel!! Den har
lige fået nye håndtag og ny saddel - det spiller bare!
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på?: En
hund En juleferie-rejse (så må første løn lige ligge
og vente til december...) Og en masse garn...
Din holdning til kliniktøj: Man får pludselig brug for
flere hudfarvede trusser, end man har lyst til at eje...
De bukser er lidt til den gennemsigtige side - men det
kan selvfølgelig også noget
Navn: Søren Brogaard

Tutornavn: Aaafterski

Tutornavn: Bieber
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Yndlingstand: 3+3
Det bedste ved ÅT: Der af massere af søde
piger
Guilty pleasure: Kærlighedsfilm
Foretrukne transportmiddel: Gå ben eller
helikopter
Hvad skal din første tandlægeløn bruges
på? Sugar dating
Din holdning til kliniktøj: Der skal knappes
op
Navn: Laurits Kaaber

Yndlingstand: Afstand
Det bedste ved ÅT: øl koster kun 15,- til fredagsbar.
2 for 15,- i happy hour 15:00-16:00
Guilty pleasure: Seebach
Foretrukne transportmiddel: Wind's rulleskøjter
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på?
Tilbagebetale min spillegæld
Din holdning til kliniktøj: vasker det mellem hver
patient

Tutornavn: Lady Skinke
Yndlingstand: 3+3 - gerne meget
løgformede
Det bedste ved ÅT: Nogle af dørene kan
åbne selv
Guilty pleasure: Ariana Grandes Break
Free
Foretrukne transportmiddel: Jeg er ikke
særlig glad for transport
Hvad skal din første tandlægeløn bruges
på? En dyr guitar
Kliniktøj: Sokker i sandaler er også min
guilty pleasure

Tutornavn: Flyvende farmor
Yndlingstand: Undtagelsestilstand
Det bedste ved ÅT: DU BLIVER F@#%ING TANDLÆGE
og så er der mega mange søde mennesker ;ii
Guilty pleasure: Astronaut is (frossen vingummi
mhmmmm)
Foretrukne transportmiddel: Det røde lyn
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? En
ægte espressomaskine efter så mange år med et
overforbrug af instant
Din holdning til kliniktøj: Glimmerstrømper i crocs

Navn: Anna Haugaard
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Navn: Rasmus Yde

Navn: Signe Schaldemose

Tutornavn: Glen
Yndlingstand: 6+6, især når der er
tuberculum carabelli
Det bedste ved ÅT: Når der er focaccia i
kantinen
Guilty pleasure: Mørk chokolade og
dårlige Netflix-serier
Foretrukne transportmiddel: Mine
venners skuldre når jeg skal bæres hjem
fra byen, fly i alle andre situationer
Hvad skal din første tandlægeløn bruges
på? Ferie og sprut. Eller måske forsikringer
og alt muligt andet kedeligt
Kliniktøj:
Klart en sexet uniform, bortset fra kitler de er shit

Tutornavn: Guttes
Yndlingstand: 2+2
Det bedste ved ÅT: Det må selvfølgelig være
fredagsbar og bordtennis!!
Guilty pleasure: Masterchef og Mælkesnitter
Foretrukne transportmiddel: Det er da skønt at køre
bil
Hvad skal din første tandlæge løn bruges på?: En
vinkælder og gourmet mad
Din holdning til kliniktøj: Man ser brunere ud i hvid
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Navn: Cecilie Thor Lausen

Tutornavn: Tyren Thor
Yndlingstand: 7-7
Det bedste ved ÅT: Fredagsbar
Guilty pleasure: Rødvin og Klovn
Foretrukne transportmiddel: Jeg er så
glad for min cykel
Hvad skal din første tandlægeløn bruges
på? Nye bryster
Din holdning til kliniktøj: Sort g-streng er
en dårlig idé
Navn: Birgitta Guðnadóttir

Tutornavn: Crossfitta
Yndlingstand: 1+1
Det bedste ved ÅT: Sponsored by OralB…
og Zendium… og Colgate… og
Sensodyne…og Tandex... okay jeg stopper
nu

Navn: Frederik Zinck

Tutornavn: Zn 30
Yndlingstand: 8+8
Det bedste ved ÅT: Det er fedt at gå på en mindre
skole, hvor man kender forskellige mennesker på
tværs af årgangene.
Guilty pleasure: Mørk humor og Hvid chokolade
magnum
Foretrukne transportmiddel: Åben sportsvogn
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på?
Åben sportsvogn
Din holdning til kliniktøj: Bukser og T-shirt skal være
gennemsigtig ellers er det jo ikke kliniktøj?
Navn: Sofie Blaabjerg

Tutornavn: Sengehviskeren
Yndlingstand: Velstand
Det bedste ved ÅT: At 02 er det nye 12, kaffe til 6 kr
og verdens sødeste og mest hjælpsomme
mennesker.
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Guilty pleasure: fårenosser
Foretrukne transportmiddel: på Island
bruger vi slædehunde
Hvad skal din første tandlægeløn bruges
på? Købe alt jeg har lyst til i Ikea
Din holdning til kliniktøj: Du kan aldrig
have hvide bukser på igen, uden at blive
spurgt om du har været oppe på klinikken.
Navn: Jacob Schultz

Guilty pleasure: Jeg vil helst bruge lørdag aften alene

Tutornavn: nikolaiii
Yndlingstand: tandsmør
Det bedste ved ÅT: at være føl om
fredagen på FK
Guilty pleasure: Luksusfælden
Foretrukne transportmiddel: piraten i
djurs
Hvad skal din første tandlægeløn bruges
på? Rød eller sort
Din holdning til kliniktøj: engangsservice

Tutornavn: Bird-box
Yndlingstand: Mælketand (Jeg er så heldig, at jeg
stadigvæk har min søde og buttede -05)
Det bedste ved ÅT: Alle de herlige mennesker!
Guilty pleasure: Dansk, svensk og norsk Paradise
Hotel
Foretrukne transportmiddel: Jeg er så glad for min
cykel
Hvad skal din første tandlæge løn bruges på?: En
stor fed jacuzzi
Din holdning til kliniktøj: Fuldender mit blege look

Navn: Andreas Wind

Navn: Signe Torben

Foretrukne transportmiddel: Mercedes CLS
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på?:
Samtlige koncert- og festivalsbilletter
Din holdning til kliniktøj: Opmærksomhed. Men helt
seriøst, de duggede briller??! Kan i andre få luft?
Navn: Johanne Nilsson
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Tutornavn: Ismand
Yndlingstand: 3-3
Det bedste ved ÅT: Volleyball
turneringerne
Guilty pleasure: Tyggegummi
Foretrukne transportmiddel: Rulleskøjter
/ F16
Hvad skal din første tandlægeløn bruges
på? Spidsen af en jetjaver
Kliniktøj: Kedeldragt

Tutornavn: Torben af poppen
Yndlingstand: 2+2
Det bedste ved ÅT: SKITUREN! Husk at tilmelde jer så
snart det er muligt!
Guilty pleasure: Tidligt i seng og tidligt op
Foretrukne transportmiddel: Tooog
Hvad skal din første tandlægeløn bruges til? En
sindssyg kaffemaskine med tidsindstilling, så der står
en kop klar kl. 6:00
Din holdning til kliniktøj: Tøjkrise er aldrig et
problem, når man skal på klinikken.

Vidste du?...
è Vidste du at… kun tre af dine tutorer er gået under til en fest på tandlægeskolen før – de
andre vil ikke indrømme det.
è Vidste du at… kun fem af dine tutorer har været tutorer før – men I skal ikke være nervøse,
det er Torben af poppen, jeres cheftutorer har samlet.
è Vidste du at… syv af dine tutorer foretrækker øl frem for breezers. Fire vil helst have
breezers, mens to er ligeglade og bare skal have alkohol i blodet. En enkelt har en vanvittig
lyst til tequila, mens den sidste bare skal have shååååts (selvom de godt kan gøre hende
blind)
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è Vidste du at… syv af dine tutorer ikke gider ballade og bare helst vil hygge med slik og
popcorn. Det kan nok forklare, hvorfor halvdelen af dem selv har en fyldning – så I skal ikke
være nervøse, selv tandlæger får huller i tænderne!
è Vidste du at… selvom der er et par fyldninger, har alle dine tutorer et pænt smil –nogle af
dem har dog måtte bruge lidt hjælp til det. Syv tutorer har haft bøjle på.
è Vidste du at… det vigtigste tip til at overleve den jungle, som Århus tandlægeskole nu
engang er, er at der er en cooker i kantinen. Så gør ligesom næsten alle dine tutorer og
husk kaffen hjemmefra (og lad være med at glemme den ligesom Tutormedisteren). Hele
12 ud af 16 af dine tutorer drikker truckertjære.
è Vidste du at… det er vigtigt, når man er så tæt på sine patienter, at have en god og frisk
ånde. Det har nogle af dine tutorer dog ikke lært endnu, da man først lærer det på 6.
semester. Kun fem af dine tutorer tygger dagligt tyggegummi.
è Vidste du at… kun fem af dine tutorer er singler. Så husk lige at spørge, inden I kysser i
krogene. Redaktøren kan dog garantere, at alle fem kysser rigtig godt, baseret på personlig
erfaring.
è Vidste du at… INGEN af dine tutorer har tandlægeskræk. En enkelt havde dog en gyselig
oplevelse som barn, der måske kan sammenlignes lidt med SAW 4. En anden har sin mor
som tandlæge, og hvem er ikke bange for sin egen mor.

Instagram

Følg os på vores Instagram auodontologi2020, 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
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