
Kære
RUSSER!

Velkommen til Folkesundhedsvidenskab eller FSV eller bare folkesundhed – ja, 
kært barn har mange navne.
Som førsteårsstuderende, ”rus”, på Aarhus Universitet, vil du blive udsat for en 
masse nyt: Nye undervisningsformer, nye mennesker, nye fag, 
studenterforeninger og meget, meget mere. I den første tid på universitetet vil 
der være en introuge og en hyttetur som rummer både faglige og sociale 
arrangementer.

Gennem hele introtiden vil du stifte bekendtskab med studielivet, studiemiljøet 
og hvad studiet indebærer. Vigtigst af alt skal vi – tutorerne – sørge for, at du får 
en god start og lærer dine medstuderende at kende, inden det rigtige 
universitetsliv med læsning og bøger for alvor begynder.

Så giv dig selv den optimale start, og tag et kig i denne lille håndbog! ☺

Vi glæder os til at møde jer ❤
Kærligst jeres tutorer



Introduktion til Folkesundhedsvidenskab – ”FSV”

Først og fremmest – en lille historie om vores studie. Man kan sammenligne
livet som studerende på Folkesundhedsvidenskab med en tur i supermarkedet:

Fitness-Frida, Matematiker-Morten og Samfunds-Sally er på deres første tur til
et supermarked. Mødet med et nyt supermarked kan være stort og skræmmende,
og man kan føle sig alene i en verden fyldt med veje at vælge. De har valgt at gå
ind i grøntsagsafdelingen og bliver for at give det en chance. Her er der
mulighed for at smage på livets frugter; her er både saftige meloner og store
bananer, som de ikke har stiftet kendskab med før. Efterfølgende ser de en
masse nye mennesker, som virker målrettet og bevidste om stedet og deres valg.
Frida, Morten og Sally fristes til at vælge den samme afdeling som de andre for
at flette ind i mængden.

Så møder de ekspedienten Hr. T. Utor, som smiler venligt, og de føler sig straks
mere hjemme og bekvemt. T. Utor er der til at støtte og vejlede dem i deres
første færden gennem supermarkedet. Han fortæller dem, at det er okay at vælge
hver sin afdeling - for lige meget om varerne i din kurv er frugt, en
lommeregner eller Politiken, skal du nok komme til kassen.

Videre igennem supermarkedet støder de på forskellige fristelser, og T. Utor
kan se, at de er forvirrede over, hvad de skal vælge. T. Utor afleder deres
opmærksomhed ved tankerne om at vende om, og forlade supermarkedet. Her
minder T. Utor dem om, at de skal stå ved hvem de er, og forsætte af deres egne
veje. T. Utor ved at de vil møde andre, som står i samme situation, og sammen
kan de følges på deres første tur i supermarkedet.

Rækkerne af nye og spændende varer i supermarkedet har fyldt deres kurve op
til randen, og de er pludselig alt for tunge til, at de selv kan bære dem. De
opdager dog, at flere kunder har samme problem. T. Utor er på vej hen for at
hjælpe dem, men da andre kunder allerede har tilbudt deres hjælp, er de atter på
rette spor igennem deres første tur i supermarkedet.



Undervejs mod kassen opdager de, hvor meget energi de har brugt på kort tid.
De føler sig udmattede, men hold ud – kassen er nær, og da de tager et kig ned i
indkøbskurven, ser de, hvor mange gode varer, de har fået med sig i løbet af
kort tid.

Smilende forlader de supermarkedet, men T. Utor når lige at hive fat i dem og
minder dem om, at han altid vil være der for dem sammen med sine andre
medhjælpere i butikken – de kender butikken og dens kunder og er altid klar
med et smil og et godt på råd på vejen. Han minder dem om supermarkedets
mange muligheder og den gode tid, de går i møde som de altid skal huske:

Den store studiestarts-FAQ ⁉
Vi ved af egen erfaring, at der er rigtig mange ting og informationer, man skal huske og holde
styr på, når man starter på universitetet. Og det er kun naturligt, at man bliver forvirret og
føler, at man mangler svar. Men slå endelig en kold øl i blodet – det er derfor tutorerne er her!
Vi har lavet en FAQ, så I føler jer bedre klædt på.

Derudover! Vi har en hjemmeside med alle informationer samlet på ét sted.
Her kan du få overblikket over alt, hvad du skal vide som rus, og hvad der skal ske i den
første uge af studiestarten. Hjemmesiden kalder vi for ”Ruswebben”, og du finder den ved at

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/bachelorstudiestart/


klikke på linket. Inde på ruswebben vil vi løbende opdatere skemaet, arrangementerne, ting
du skal have med, gode råd og billeder fra rusugen.
– brug ruswebben hver dag inden vi begynder, så du kan holde dig opdateret på
eventuelle ændringer af planerne.

Orienter dig gerne i mitstudie.au.dk her er alt om studiet samlet ét sted. I løbet af
studiestarten vil denne side, og hvad den indeholder, blive gennemgået – så fortvivl ej!

Q: Jeg glæder mig! Hvornår skal jeg starte?
A: Lige om lidt! Tirsdag d. 24/8 kl. 9.00
For at du får en god start på din nye tilværelse som studerende ved Aarhus Universitet, mødes
du sammen med os og din nye årgang en lille uge før undervisningen starter. Vi har planlagt
en række aktiviteter og oplæg, som skal give dig et større indblik i miljøet på
Folkesundhedsvidenskab. Selve undervisningen starter mandag d. 30. august. MEN tænk
ikke over det nu – det får I masser af info om i løbet af introdagene!

Q: Hvor skal du møde op?
A: Det skal du på Ole Worms Allé 2, Bygning 1150 lokale 115, postnummer
8000, Aarhus kommune, Region Midtjylland,
Danmark!
Er du ingen stifinder, så fortvivl ikke! Hent blot app’en “AU FIND” - og indtast
bygningsnummeret 1150.

Q: Jeg vil gerne stalke mine nye medstuderende, hvor kan jeg gøre det?
A: Find os på Facebook!
Husk at melde dig ind i din årgangs fælles facebookgruppe. Søg efter ”2021
Folkesundhedsvidenskab AU”. Gruppen er jeres primære måde at komme i kontakt med
hinanden. Du kan også komme i kontakt med os tutorer gennem facebookgruppen. Du kan
også læse lidt om dine søde nye tutorer længere nede i denne pjece.
Ps. hvis I har spørgsmål til introforløbet, så skriv til tutorerne på facebookgruppen.
Q: Hvad er en ”tutor” og hvem er I?
A: Tutoren er din nye bedste ven!
Tutorgruppen, som tager imod jer, består af 12 frivillige studerende fra FSV.
I samarbejde med AU, er det os der står for arrangementerne i forbindelse med studiestarten
på FSV 2021. Vores hovedformål er at få jer nye studerende til at falde til på den bedste
måde. Du finder en beskrivelse af dine tutorer senere i dette hæfte. Du kan også finde dem på
Facebook i gruppen ”2021 Folkesundhedsvidenskab AU”.

Q: Skal jeg betale for studiestarten?
A: Ja, alle skal indbetale for at kunne deltage i studiestarten

http://mitstudie.au.dk


Både introdagene og hyttetur er med i beløbet på 575 kr som betales inden vi går i gang med
introdagene. Det er vigtigt, at I betaler inden betalingsfristen, da vores arrangementer med jer
afhænger af jeres indbetaling. Betaler man ikke inden fristen, er det ikke som udgangspunkt
muligt at deltage i studiestarten.
OBS! De 575 kr. indebærer forplejning i introdagene og hyttetur fra kl 8-16. Pengene
inkluderer ikke mad og drikkevarer efter kl. 16 i introdagene og hyttetur.

Q: Hvad med Corona? Kan vi overhovedet holde studiestart?
A: Det satser vi på - yay!
Foreløbigt så må vi holde studiestarten med alt hvad den indebærer - men hold dig gerne
opdateret inden studiestart, da det kan være med forbehold for ændringer.

Q: Jeg er stræber og vil undervises nu! Hvor kan jeg købe mine bøger?
A: Slap af! Stræbertrangen tilfredsstilles rigeligt, når vi er færdige med
introugen.
Bare mød op til rusugen og her vil du få alt den information du behøver.

Q: Åh, jeg synes der er så meget, som jeg skal huske!
A: Har du kigget på ”Ruswebben”?
Hop ind på vores hjemmeside omkring studiestarten, der finder du alle informationer!

Overordnet plan for rusugen

Tirsdag
d. 24/8

Onsdag
d. 25/8

Torsdag
d. 26/8

Fredag
d. 27/8

Lørdag
d. 28/8

Velkomst v.
vejledningen og

studieleder

Ryste-sammen-le
ge

Frokost

Rundtur i
uniparken

Fællesspisning

Studievejledni
ngen

Workshop

Frokost

Aarhusløb

Aften-arrange
ment

Morgenmad hos
tutor

IT-Workshop

Frokost

Fælles
aktiviteter

Pubcrawl

Hyggelig lær-at-
kend-dit-studie

stafet

Forberedelse til
lørdagsfesten

Mulighed for
fællesspisning

m. grill

Forberedelse til
fest i grupper

Fest m. spisning
på studiet

Planen for rusugen er med forbehold for eventuelt nye/skærpende retningslinjer for coronasituationen.

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/bachelorstudiestart/


Detaljeret ugeplan
Når vi nærmer os d. 24/8 vil I på ”Ruswebben” kalender på forsiden kunne se et mere
detaljeret program over dagene. Her vil I kunne finde mødetidspunkter og hvad man får brug
for at have med de forskellige dage.

Overnatning
Til dem som bor uden for Aarhus, er det en god idé at have en overnatningsmulighed i byen,
da nogle af arrangementerne kan slutte sent. Vi vil gerne understrege, at det er vigtigt at
deltage i både introdagene og hytteturen, da det danner grundlag for et godt studiemiljø resten
af jeres tid på FSV.

Huskeliste til rusugen
Følgende medbringes i introdagene (tirsdag d. 24/8. – lørdag d. 28/8.):

● Tøj til alt slags vejr – vi trodser alt slags vejr og skal ud, selvom det regner.
● Vi sørger for frokost tirsdag, onsdag og torsdag, MEN dem der ikke kan nøjes med en

sandwich må selv medbringe proviant til resten af dagen. Der bliver ikke tid til at
købe mad i kantinerne. Fredag skal I selv sørge for frokost, da vi først mødes ved
middagstid.

● Du behøver ikke medbringe computer bortset fra den dag, hvor der er IT-intro.

Hyttetur

Ingen studiestart uden hyttetur. Traditionen fortsætter, for man kender ikke sine
medstuderende rigtigt før man har set dem i nattøj med fedtet hår, små øjne og morgenånde.
Det er en oplagt mulighed for at lære de folk I skal tilbringe de næste tre år sammen med,
endnu bedre at kende. Så hvad der sker på hytteturen, bliver overhovedet ikke på hytteturen!
Fællesskabet og oplevelserne tager man med hjem.
Vi vil dog lige gøre opmærksom på, at vores hyttetur ikke lever op til rygterne om kampdruk
og halvnøgne indvielsesritualer. Derudover vil der under hele turen være ædru tutorer til at
passe på os alle sammen.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, det bliver en skide sjov og hyggelig tur!

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/bachelorstudiestart/


Praktisk information
Dato: 17.-19. september 2021
Adresse: Venøborg, Nørskovvej 7, Venø, 7600 Struer
Transport: Fælles bustur fra studiet om fredagen og hjem igen søndag

Overordnet plan for hyttetur

Fredag d. 17/9 Lørdag d. 18/9 Søndag d. 19/9

Ankomst til Venøborg

Hygge og festligheder

Diverse lege og aktiviteter

Temafest

Rengøring

Hjem til Aarhus (åh åh åh)

Huskeliste til hytteturen:
- Madpakke til aftensmad fredag
- Sovepose, lagen og pude
- Slik/chips eller lignende til tømmermænd og hygge (vigtigt!)
- Karklud og viskestykke
- Toiletrulle
- Lommelygte/pandelampe
- Praktisk tøj og sko til aktiviteter
- Regntøj
- Varm trøje
- Toiletsager og håndklæde
- Evt. badetøj hvis vejret bliver godt
- Udklædning (mere information følger)

Alkohol på hytteturen
Vi tager på ekspedition over grænsen og handler lidt af hvert ind: øl, cider, shots og hvad der
ellers er på bud. Ideen er at lave fri bar (for et symbolsk beløb), så I slipper for at slæbe egne
drikkevarer med til Venøborg. Bliver der sprut til overs bliver det selvfølgelig jeres til deling.
Vores erfaring fra tidligere er, at det fungerer super godt. Det er fuldstændig frivilligt og det
er naturligvis ikke “et krav” at drikke på hytteturen.

Vi opfordrer til at alle er med; det fås ikke billigere!
… Og så viser flere undersøgelser at alkohol er med til at reducere blodpropper i hjertet.



Figur 1: J-kurven. Alkohols præventive effekt på myokardieinfarkt









Studielivet på AU

Du starter på Aarhus universitet, som er et traditionsrigt universitet lokaliseret midt i Aarhus’
smukkeste park, der samler alle universitetets fakulteter på tværs. Parken danner gennem året
ramme for læsning i solen, frisbee, fredagsbarer og en række tilbagevendende events, som I
skal glæde Jer til at være en del af.

Begivenheder i løbet af året:
Vi gør opmærksom på at corona-situationen kan ændre disse begivenheder.

Studiestartsmesse:
Hvert år afholder Studenterrådet studiestartsmesse hvor nye studerende kan blive introduceret
til studielivet i Aarhus. På messen deltager Aarhus’ erhvervsliv, blandt andet aviser og
forsikringsselskaber med brandgode tilbud, nogle af de vigtigste afdelinger af universitetet
samt mange frivillige studenterforeninger. Så hvis du har spørgsmål om SU,
udvekslingsophold, er ordblind eller andet, kan nogle af universitetets deltagere på messen
hjælpe dig videre.

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag:
Danmarks Største Fredagsbar er et arrangement for alle AU’s studerende, som finder sted på
græsplænerne ved Science & Technology i uniparken. Hovedattraktionen ved Danmarks
Største Fredagsbar er selvfølgelig musikken, hvor der er nogle store navne på plakaten – men
også i høj grad fællesskab mellem alle de studerende på Aarhus Universitet.

Idrætsdagen er et årligt tilbagevendende arrangement som afholdes i forbindelse med
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. På idrætsdagen kan man deltage i en af de mange
turneringer, man kan give den gas som energisk heppekor, eller man kan sidde på græsset og
nyde en kold fadøl. Tilmelding til konkurrencerne foregår i ugen op til idrætsdagen, men der
er også mange aktiviteter, som man kan melde sig til på selve dagen. Så kom og vær’ med –
uanset om du er mest til fodbold, volley eller et spil ølbowling – og få en rigtig sjov dag.

SIFFOS’ semesterstartsfest:
I traditionens tro holder SIFFOS semesterstartsfest for de studerende på
folkesundhedsvidenskab for at skyde semesteret godt i gang. Festen finder sted inden
hytteturen og er i bygning 1150-115, som også er i det lokale, hvor I opholder jer meget af
rusugen. Så sæt kryds i kalenderen og tag dine kommende venner med til fest på FSV.

Kapsejladsen:
I løbet af foråret finder uniparkens største begivenhed sted. Studerende flokkes i tusindvis
omkring de små̊ søer med tæpper og øl for at overvære de indbudte festforeningers dyst om
”det gyldne bækken”. Dysten er en udvidet ølstafet i kajak over unisøen mellem de
forskellige festforeninger. Dagen er fyldt med socialt samvær, musik og underholdende



introshows fra de deltagende… Det er en altid en fest! FSV deltog første gang i 2014 og har
deltaget siden. I dette års kapsejlafs deltog SIFFOS som dommere. Forhåbentlig fortsætter
vores deltagelse.

Steder du SKAL kende som russer (brug kortet):

FSV-bygningen (Bygning 1150):
Uniparkens centrum!!! Her findes de sødeste og bedste studerende på hele universitetet. Tag
et spil bordfodbold i vores egen lounge eller fest igennem til SIFFOS’s famøse fester - og nå
ja, så foregår al undervisning også her.

Matematisk kantine (Bygning 1530):
Hvis du går kold og trænger til et sukkerchok til en biostatistik forelæsning, er matematisk
kantine din redning! Her findes kaffe og uniparkens bedste og billigste kage. Tip:
endestykkerne er dobbelt størrelse - og det er helt lovligt at dele med sig selv.

Det Kgl. Bibliotek (Bygning 1360)
Her finder du læsesale til de mere seriøse stunder og kantine hvis sulten trænger sig på.

Victor Albeck Bygningen (VAB, Bygning 1265):
Til de mere seriøse stunder, kan der findes læsesale og grupperum her.

Folk du vil møde:
Festudvalget i SIFFOS:
SIFFOS (Sygelig Interesse For FOlkeSundhed) er vores helt unikke sociale og faglige
forening. I daglig tale dækker SIFFOS over vores festforening, som står for at arrangere
fredagsbarer og fester på FSV.

Fagligt Udvalg i SIFFOS:
Fagligt udvalg hører også̊ under SIFFOS. De arrangerer foredrag, studietur, debataftener og
den årlige FSV-stafet, hvor der dystes i hurtighed, styrke og intelligens på tværs af årgangene!

Studievejlederne:
Hurtigt vil du møde studievejlederne (Amalie og Lisbeth), som altid er klar, hvis du har
tvivlsspørgsmål eller har brug for hjælp i forbindelse med studiet.

FSV-ordbogen



Når du starter på universitet, er der mange ting, der vil ændre sig. Dette gælder også dit
ordforråd. Derfor har vi lavet en lille ordbog, der kan hjælpe dig til at undgå de efterhånden
kiksede og umoderne ord.

Gammel vending Ny vending

Frikvarter Pause/akademisk kvarter

Lærer Forelæser/underviser

At lave lektier At læse

Klassekammerater Medstuderende

Klasselokale Undervisningslokale

Mennesker, der tror
de er bedrevidende

Medicinstuderende og/eller jurastuderende og/eller
økonomistuderende

At bunde Ceres Top Medicin for hjertet

Juleferie Læseferie

Sommerferie To måneders hukommelsestab

Folkesundhedsvidenskab FSV - verdens bedste studie!

At skrive af Vandrenoter (på Blackboard)

Speciallægerne i kælderen Vores yndlingsunderboere

F*ck jeg fik 02... 02! Fedt mand! Det skal fejres!

Vi glæder os til at møde jer og lære jer at kende! Kærligst jeres tutorer:
Mathilde, Sofie, Freja, Kristoffer, Frederik, Mikkel, Iben, Caroline, Ida, Stine, Nicolaj
og Nina.


