
Introforløb til Tandklinikassistent- (TKA) og Tandtekniker (TT) uddannelsernes grundforløb  

Tidsplan for fredag d. 16. – fredag 23. august 2019 

 

Dato og lokale: 
 
Mødetid: 

 
Lidt om dagens indhold: 
 

 
Medbring: 

Fredag d. 16. august 
 
Alle møder i 
Auditorium 2 
(Lokale 1613-147) 
 
Følg de opsatte 
skilte/pile til lokalet, fra 
hovedindgangen. 

Kl. 9.00-12.00  Velkommen til IOOS, AU 

 Præsentation 

 FOTO til studiekort 

 Rundvisning på skolen 

 ”Hvad laver hhv. en 
tandklinikassistent og en 
tandtekniker?” 

 Generel info om køb af bøger, tøj  
hængelås til skab mm. 

 Bevægelse i undervisningen 

Blok og blyant 
 
 
 
 

Mandag d. 19. august 
 
Alle møder i 
Auditorium 2 
(Lokale 1613-147) 

Kl. 8.30-14.00  ”Hvordan lære jeg bedst?” 

 Lidt tandfaglig viden 

 Samarbejdsøvelser 

 ”God energi”- Krop og sundhed 

 ”Move On”  

Blok og blyant 
 
Evt. madpakke, hvis 
du ikke vil bruge 
kantinen 

Tirsdag d. 20. august 
 
ALLE møder i 
Auditorium 2 
(Lokale 1613-147) 

Kl. 8.30-14.00  På besøg på klinikken 

 Login og introduktion til elevplan 

 Lidt tandfaglig viden 

 Samarbejdsøvelser 

 ”Move On”  

Blok og blyant 
 
Evt. madpakke, hvis 
du ikke vil bruge 
kantinen 

Onsdag d. 21. august 
 
Alle møder i 
Auditorium 2 
(Lokale 1613-147) 
 

Kl. 8.30-14.30 
 
 
 
 
 
 

 ”Parkløb” 

 Kontaktlærer timer 

 Fordeling af skabe 

 Udlevering af, samt introduktion til 
opgavehæfter mm. 

 Overblik over skemaet og 
uddannelsens fag. 

Blok og blyant 
 
Hængelås til det 
skab, du får tildelt 
Evt. madpakke, hvis 
du ikke vil bruge 
kantinen. 

Torsdag d. 22. august 
 
Alle møder i  
Auditorium 2 
(Lokale 1613-147) 
 
 

Kl. 8.00-8.15 
Kl. 8.15-15.30 
 
 
 
 
Kl. 8.15-15.30 

Holdinddeling 
 (Tandklinikassistent elever) 

 ”Classroom” 

 Simple tandbehandlinger 

 Ergonomi 
  
(Tandtekniker elever) 

 Teori og laboratorieøvelser på 3. sal 

Medbring blok, 
blyant, bøger, evt. 
madpakke og PC 
 

Fredag d. 23. august 
TKA elever møder i   
Auditorium 2 
(Lokale 1613-147) 
 
TT elever møder i 
laboratoriet på 3. sal 

Kl. 8.00-11.30 
 
 
 
 
Kl. 8.00-11.30 

(Tandklinikassistent elever) 

 Tandmorfologi og nomenklatur 
 
 
 
(Tandtekniker elever) 

 Teori og laboratorieøvelser 

Medbring blok, 
blyant, bøger og 
evt. PC 
 

(Der kan ske få ændringer i dagenes indhold, men ikke i mødetid og sted) 
(Hvis du har købt kliniktøj så skal det ikke medbringes i den første uge!) 

VIGTIGT - Det er svært at finde en parkeringsplads! 
Så det er en god ide at tage cyklen eller de offentlige transportmidler, da langt de fleste 
parkeringspladser, omkring IOOS, ved universitetet og på gaderne, er med betaling eller reserveret 
til universitetets ansatte. 


