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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. 

 

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 team, 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.  

 

 

Har du spørgsmål, vil vi med glæde svare på dem. Du kan kontakte os på: 

pernullenielsen@hotmail.com eller johannesen45@gmail.com 

 

Vi ønsker dig en god studiestart og en god fornøjelse med introforløbet.  

 

Dine cheftutorer, Trine og Pernille. 
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Introduktionsforløbet  
Introforløbet strækker sig fra fredag d. 20. august til fredag d. 27. august 2021 og består af 

forskellige dele: En introdag, en hviledag, RUSTUR (3 dage), en hviledag og to introdage at slutte af 

på.  

Introduktionsdagene vil give et indblik i de første år som studerende på Aarhus Tandlægeskole. 

Her får du en idé om, hvad tandlægestudiet egentlig går ud på, og hvad der kommer til at foregå, 

når du begynder med dine første fag i september. Dagene afsluttes med fokus på det sociale 

samvær i hjertet af Smilets By.  

Det vil være smart at medbringe (mere om det på din første dag):   

 GODT HUMØR  

 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 pakke til RUSTUREN! På RUSTUREN er det sociale i højsædet med henblik 

på at skabe et godt socialt sammenhold på årgangen. RUSTUREN vil bl.a. byde på nogle forskellige 

lege, øvelser, en masse hygge og ej at forglemme den glamourøse Gallamiddag! 
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Rustur   

Rusturen er en af de vigtige begivenheder i forbindelse med studiestarten. Det er på denne tur, at  

I for alvor bliver rystet sammen. Det er på denne tur, at I virkelig får et indblik i, hvem jeres 

medstuderende er, og får skabt relationer og sammenhold, som vil gøre det nemmere at komme 

igennem studiet. 

 

Vi (tutorer) sørger for maden (udover frokost den første dag), og der vil på turen være en bar, hvor 

der kan købes vand, sodavand, øl, vin og spiritus til fantastisk studievenlige priser i samarbejde 

med skolens festudvalg, Apollonia. I skal derfor ikke bekymre jer om at slæbe noget med 

hjemmefra! I ved selvfølgelig selv bedst, hvad I gerne vil/skal have med på sådan en tur, men der 

er lige et par enkelte ting, I skal huske (for jeres egen og andres skyld): 

- Snacks og madpakke til søndag  

- Sovepose/dyne + pude 

- Lagen 

- Håndklæde(r) 

- Kontanter - da vi ikke kan garantere internetforbindelsen til brug af MobilePay i baren 

- Evt. kortspil, terninger eller anden spas til de små pauser i programmet  

- Gallatøj til festmiddagen (og ja, det er FINT!)  

Og vigtigst af alt; husk lige tandbørsten!  

 

 

Adressen på hytten: 

Kølhøjhus 

Bønfeltvej 25 

9510 Arden 
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Tilmelding til rusturen 

Tilmelding til årets rustur sker via. webshoppen – se mere på studieprotealen, hvor 

tilmeldingslinket åbner inden studiestarten  

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/odontologi/  

Din tilmelding er først bindende når vi har modtaget din betaling  

  

Specielle hensyn under rusturen 

Vi vil som tutorer gøre vores bedste for at være forberedte og rystet til de fleste situationer, der er 

dog nogle ting, som vi hverken kan forhindre eller forudse. Vores erfaring viser, at de få gange, 

hvor der har været uforudsete problemer, har det oftest skyldtes manglende viden om ”specielle 

hensyn” ift. jer. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, inden vi tager af sted på rusturen, om der er 

noget, der skal tages særligt hensyn til – noget andre end dig selv ikke er klar over; 

allergi/intolerance, vegetar/veganer, en tendens til epileptiske anfald, eller lignende 

sundhedsmæssige tilstande, som pludselig kan ændre sig.  

Du kan være sikker på, at vi behandler dine oplysninger med fuld diskretion, da alle i tutorteamet 

har tavshedspligt, så tag fat i en cheftutor, så skal de nok formidle det videre til resten af teamet, 

da det er vigtigt, at vi har styr på den slags.  

 

  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/odontologi/
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Program for introduktionsdag 1  
 

Fredag den 20/8 (Aud. 1, bygning 1612 på Tandlægeskolen)  
 
Kl. 9:00 Velkomst v. cheftutorer Pernille Skou Nielsen & Trine Hald Johannesen  
 
Kl. 09:30 Ryste sammen aktivitet  
 
Kl. 10:00 Velkomst v. institutleder Siri  
 
Kl. 10:30 Information om kæbekirurgi v. Jan Tagesen    
 
Kl. 11:00 Introduktion til Anatomi v. tandlæge & lektor Henrik Løvschall  
 
Kl. 11:30 Information om studievejledningen v. studievejleder Kharen Simonsen og Rikke 

Rosendahl Kristiansen    
 
Kl. 11:45 Information om Odontologisk Forening v. Anna Haugaard og Rikke 

Rosendahl Kristiansen    
 
Kl. 12:00  Information om Foreningen for Danske Tandlægebørn v. Andreas Wind 
 
Kl. 12:15 Frokost - Husk at medbringe madpakke hjemmefra  
 
 Gruppefotografering  
 
Kl. 13:00  Orienteringsløb på Aarhus Universitet  
 
Kl. 17:30 Fællesspisning på en restaurant i byen   
 
Kl. 20:00 Efterfølgende bowling i Aarhus Bowlinghal (Eckersbergsgade 15, 8000 Aarhus C)   
 
Kl. 22:00  Evt. en tur til byens barer  
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Program for rusturen 
Søndag d.22/8  
Søndag den 22. august 2021 (Aud. I på Tandlægeskolen, Bygning 1612) 
Kl. 11.00    Velkomst i auditorium 1 på Tandlægeskolen.  
                          Frokost medbringes hjemmefra. 

Kl. 12.00         Afgang til Kølhøjhus     
 
Kl. 14.00   Ankomst til hytten, orientering og indkvartering  
 
Kl. 15.00    Forberedelse af x-factor i rusgrupper 
 
Kl. 18.00            Aftensmad 
 
Kl. 20.00            X-factor - efterfølgende spas og løjer 
 
 

Mandag d.23/8 
 

Kl. 10.00      Brunch 

Kl. 12:00        Livet som tandlægestuderende + forfriskning 
                        Her er tid til at stille spørgsmål til studiestart, bøger, og hvad  
                           der ellers falder jer ind. 

Kl. 12:30           Odontolympics  

 
Kl. 19.00           Galla-middag. Dresscode: Smoking & Gallakjole 

 
Kl. 21:00           Gallafest – med overraskelser! 
 

 

Tirsdag d.24/8  
 

Kl. 9.00      Morgenmad 

Kl. 10:00     Pakning, oprydning og rengøring i rusgrupper 

Kl. 12:00     Afgang fra Kølhøjhus 

Kl. 14:00     Ankomst til Aarhus tandlægeskole. 
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Program for introduktionsdag 2 – torsdag d.26/8 
 

Torsdag den 26/8 (Aud. 1, bygning 1612 på Tandlægeskolen)  
 
Kl. 9:00 Ryste sammen aktivitet  
 
Kl. 09:30  IT-oplæg - HUSK COMPUTER  
 
Kl. 10:00 Information om Aarhus Universitets Sport ved Freja Bang Lauridsen    
 
Kl. 10:15 Information om festudvalget, Apollonia v. formand Lorana Tracancic og Sofia  

Brogaard 
 
Kl. 10:30 Hvad laver en tandlæge også? V. specialtandlæge & professor Dorthe Arenholt  

Bindslev 
 
Kl. 11:00  Ryste sammen aktivitet  
 
Kl. 11:30  Introduktion til Odontologisk materialelære v. Annette Fredslund  
 
Kl. 12:00  Frokost - husk at medbringe madpakke hjemmefra  
 
Kl. 12:30  Lagkageløb  
 
Kl. 14:30   Fri leg indtil vi mødes på skolen kl. 19:30  
 
Kl. 19:30 Spille aften på skolen (alkohol fri)  
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Program for introduktionsdag 3 – fredag d.27/8  
 

Fredag d. 27/8 (Aud. 1, bygning 1612 på Tandlægeskolen)  
 
kl. 9:00 Godmorgen!  
 
Kl. 09:30 Rundvisning på Tandlægeskolen   
 
Kl. 10:45 Information om TUG (Tandsundhed uden grænser) ved Josefine Juel Lolk  
 
Kl. 10:30 Information om faget Histologi v. David Kraft   
 
Kl. 11:00  Livet som tandlægestuderende  
 
Kl. 11:30  Ryste sammen aktivitet  
 
Kl. 12:00  Frokost - husk at medbringe madpakke hjemmefra  
 
Kl. 12:30  Orienteringsløb på tandlægeskolen  
 
Kl. 15:00  Fri leg indtil vi mødes et sted i byen  
 
Kl. 20:00 Pubcrawl omkring Aarhus Å - gå ikke glip af dette!  
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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 de fag, du vil løbe ind i, og hvad I har 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 vægt på hoved, hals, overkrop og fordøjelsessystem.   

Faget har et stort pensum, hvor der skal læres mange nye latinske navne og betegnelser. Det kan 

derfor virke en smule uoverskueligt i starten, for der skal læses en del i dette fag. Man erfarer 

hurtigt, at det meste dog hænger sammen. Faget er spændende og giver en grundlæggende viden, 

som skal bruges videre hen i de efterfølgende fag.  

Anatomi afsluttes med en skriftlig eksamen, som er delt i to.  

Odontologisk materialelære: Det første praktiske fag, I løber ind i på skolen, er odontologisk 

materialelære. 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. 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, fylde to tænder med sølv og plast samt prøve at bukke tråd. Ens arbejde 

vurderes af underviseren, som undervejs skal godkende arbejdet for at man kan bestå faget.  

Prækliniske fag: Omhandler ud over odontologisk materialelære også starten på faget 

tandmorfologi og en generel information om studiestarten. Her vil temadage og forelæsninger 

lede jer bedst muligt ind på livet som universitetsstuderende samt give et indblik i det specielle 

ved at være tandlægestuderende.   

 

2.semester  
Tandmorfologi: Faget strækker sig over både 1. og 2. semester. Faget tager udgangspunkt i 

tandens morfologiske opbygning og udseende, hvor man lærer om hver enkelt tands 

karakteristika, så man kan genkende og senere genopbygge tanden efter de rigtige karakteristika.  

På 2. semester vil faget også indeholde en praktisk del, hvor man skal opbygge tænder i 

modellervoks samt genopbygge knækkede tænder med blåt voks. 
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Histologi: Er direkte oversat ”læren om væv”, så her undervises der i celler og vævets opbygning. 

Man bygger videre på grundforståelsen, man fik gennem anatomiundervisningen. Dette fag er, 

ligesom Anatomi, en byggesten for at forstå mange efterfølgende fag. Ud over den teoretiske 

undervisning, vil der være øvelser, hvor man selv får lov til at studere vævets cellulære struktur – 

vær opmærksom på, at det er herigennem, at man lærer bedst, så få en del ud af disse øvelser i 

stedet for at haste igennem.   

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 - en genopfriskning af kemi fra gymnasiet (lucky you, 

hvis du har en kemi-A baggrund) 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. Pensum er større end tidligere, og sproget helt nyt – både i form af medicinsk latin og 

engelske lærerbøger. Eksaminerne er ikke længere kun hvert år, men hvert halve år.  

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 derfor ses som en hjælpende hånd. Efterfølgende er det 

naturligvis muligt at danne egne læsegrupper eller splitte den nuværende i to. Typisk vil en god 

læsegruppe bestå af 2-3 studerende, og kan bruges på mange forskellige måder, så det passer 

bedst muligt til ens egne læsestrategier. Om man er gruppen, der mødes ugentligt og gennemgår 

ugens pensum, eller bare spiser kage, vil en læsegruppe hjælpe med motivationen, læsningen, 

forståelsen og vigtigst af alt: humøret. Det er dog også vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er en 

opskrift på den perfekte læsegruppe – det er ikke nødvendigvis ens bedste veninde eller ven, man 

skal læse sammen med, da læseteknik og forståelse er individuelt.   

På universitet findes forskellige læsesale og arbejdsrum. På selve Tandlægeskolen ligger der to 

læsesale i kælderen på anatomi-gangen, som flittigt benyttes af de studerende. Mange anvender 

også kantinen, hvor der er mulighed for at købe både kaffe og kage, læsningen bliver en lille smule 
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lettere. Der er selvfølgelig også mulighed for at købe frokost. Priserne kan man diskutere, men det 

er sådan, det er.   

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, pensummet 

er stort nok.   

 

Klinik     
Allerede på 1. semester får du lov til at komme med på skolens klinik og assistere de ældre 

studerende, når de har en patient. 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 Facebookgruppe, hvor mange ældre 

studerende ofte beder om hjælp. Formålet med føl-ordningen er at give en introduktion til 

klinikken tidligt i studiet. Man starter først på Fællesklinikken på 5. Semester, så det kan være rart 

at vide, hvad man går ind til og har i vente. Du skal være på klinikken minimum 12 timer pr. 

semester på hhv. 1., 2., 3. og 4. semester. 

 

Selvom det kan være rigtigt spændende at følge med i de mange forskellige behandlinger på 

Fællesklinikken, kan det også føles langtrukkent engang imellem. Her kan det hjælpe at huske på, 

at vi ikke uddanner os til at sidde og assistere tandlægestuderende men til selv en dag at skulle 

sidde og behandle, som de gør. Derfor skal man bare glæde sig til, at man selv kommer på 

klinikken og får lov til at være ”tandlægen”.  
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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 Aarhus oprettet. Indtil da havde Københavns Tandlægehøjskole siden 1888 

været ene om at uddanne tandlæger i Danmark.   

Det første hold studenter på Aarhus 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, modellering 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 tysk og engelsk.  
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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 grundidéen 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 

standarder. De studerende fik en grundig og solid indførsel i det odontologiske fag. Forskningen på 

Aarhus Tandlægehøjskole resulterede i, at skolen på kort tid opnåede førerposition inden for den 

odontologiske forskning. Aarhus Tandlægehøjskole fungerede som en selvstændig institution, 

indtil den i 1989 kom under Aarhus Universitet.   

I dag er Aarhus 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 

år undergået en større modernisering, så Aarhus Tandlægeskole i dag danner rammer om en 

topmode uddannelsesinstitution.  
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Indkøb til studiestart  
Ved starten af et nyt semester vil man altid skulle orientere sig om hvilke bøger, man skal bruge til 

de forskellige fag. 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 på, 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 link: http://www.anatomionline.dk/bogindkoeb/ 

Mulighed for at købe en værktøjskasse og et fantom, som skal bruges til faget ”Odontologisk 

Materialelære” kan købes på følgende link: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/odontologi/undervisningogeksamen/ 
 
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 et studiekort.  

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 (mere om dette i introdagene).  

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. 

Du skal til klinikken anskaffe hvidt tøj (bukser og t-shirt - mere info i introdagene også), men dette 

kan gøres efter studiestart, så ingen hast.  

  

Som sagt: der vil være mere information om både Odontologisk Forening (OF), kittel og kranie i 

introdagene.   

http://kursuskatalog.au.dk/
http://www.anatomionline.dk/bogindkoeb/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/odontologi/undervisningogeksamen/
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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".  

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 dit hold i 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 du 

kan også bruge det i din fritid til at få studierabat på f.eks. 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  

Dette er en platform, som du kommer til at bruge gentagne gange i løbet af de næste 5 år. Tryk på 

”ny brugeradgang” hvorefter du kan oprettes vha. NemID. Herefter kan du under ”Studium” 

trykke dig ind under ”Studiekort/indsend foto”.    
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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!  

 

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.  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/vejledning-health/  

 

Vi er også altid klar på en snak over mail, telefon eller personligt, hvis du ønsker det.  

 

Med Venlig Hilsen 

Rikke Kristiansen og Kharen Madeleyn Simonsen 

Mail: BA.health.udd@au.dk 

 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/vejledning-health/
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Odontologisk Forening 
ODONTOLOGISK FORENING, OF, er studenterforeningen ved Aarhus 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 følgende 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 Aarhus 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 i sving. 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!  

KONTIGENT for OF er 150,- kr. pr. år eller 500,- kr. for 5 år. - du sparer 250,- kr.!  

NB: som nævnt tidligere, får I info om kittel- og kranieleje i introdagene.  
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Hvis tandlægestudiet skulle vise sig ikke at være noget for 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 – et blad for de studerende, lavet af de 

studerende. Det 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 på freelance basis.  
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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 semesterstartsfesten, som jo er den første fest, DU kommer til 

at deltage i. Glæd dig, for ”Du har ikke festet, før du har festet med Apollonia”. 

 

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 til at være en del af et hyggeligt fællesskab med festlige mennesker og 

kreative idéer. 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, som du kan melde dig ind i med det 

samme: Apollonia - Tandlægeskolens festudvalg. Til mødet vil I møde resten af festudvalget, og vi 

fortæller lidt om os selv. Desuden vil vi meget gerne høre lidt om, hvem I er, og hvorfor I gerne vil 

være med i festudvalget - ganske ufarligt og smertefrit. Når alle fredags-barerne er veloverståede, 

stemmer det nuværende festudvalg om, hvem der skal med i fællesskabet. Kommer man ikke ind i 

første omgang, så tab ikke modet, men søg igen året efter!  

Apollonia vil selvfølgelig være med til at kickstarte en fest både i introdagene og på rusturen, og I 

er mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.  

 



 

 22 

I september måned afholdes 2 højspændte tema-fredagsbarer, hvor I, i jeres rusgrupper, kommer 

til at stå for temavalg og udsmykning. Her får man dermed også afprøvet, hvordan det er at være 

en del af Aarhus Universitets bedste festudvalg. 

Det kommer til at foregå på følgende måde: alle rushold vælger et tema, hvorefter vi alle, tutorer 

og russere, vælger de to bedste forslag. Vi, i Apollonia, skal nok hjælpe jer både i baren og med 

planlægningen.  

Vi glæder os meget til at feste med jer!  

 

 
 

Med venlig hilsen  

Apollonia - Vi tænder dig!  
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Dine tutorer  
 

   
 

Pernille Skou Nielsen 
 
Tutor navn: Agent Per  
Yndlings tand: Hajtand (Jeg har selv en, i må gerne se den 
en dag)  
Livsmotto “Hold dig travl, få masser af motion, og drik 
ikke for meget. På den anden side, skal man heller ikke 
drikke for lidt”  
Godt råd til de nye: Husk at hyg <3  
Det bedste ved ÅT: Massere af spons (glæd jer til aldrig 
mere at skulle købe tandpasta, hvis altså i ikke er lige så 
kræsne som mig, som kun vil bruge et bestemt mærke 
hehe), og gode folk omkring jer - der findes kun gode 
mennesker på ÅT!  
Guilty pleasure: sokker i sandaler  
Er du single? Nej, det sagde bling, og så kom der et 
match  
Yndlingsdrink: 10000 % en mojito, derefter kommer en 
god gin, så en cosmopolitan, og … Ja måske bare alle 
drinks i virkeligheden :’)  
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Niks, men lad os 
nu se når sommeren er forbi  
3 ting på en øde ø: Mine brune birkenstock, en hest, 
krydderurter  
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Der var jeg den 
heldige af en søskendeflok på 4, så jeg undslap   
Tygger du dagligt tyggegummi? Nej, men det er da helt 
100 en del af taskens indhold 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Et stort 
gods (en herregård ville også være ok) langt ude på 
landet, hvor der er plads til heste og mange venner. Så 
skal der både være en stor gildesal og en kæmpe have, 
begge dele så der er plads til en gigantisk fest, hvor intet 
mangler. Det bliver det helt sikker råd til 10hi f9s   

    
 

Trine Hald Johannesen 
 
Tutor navn: Tropsføreren 
Yndlings tand: 4+4. Helt klart. Den mesiale konkavitet 
KAN bare noget helt særligt. 
Livsmotto: Hvis alt andet fejler… så tænd et bål, snit en 
pind og rist en skumfidus. 
Godt råd til de nye: Husk at hygge jer. Hold fri i 
weekenderne og bed om hjælp. Alle vil hjælpe dig så godt 
de kan. 
Det bedste ved ÅT: Praktiske fag og klinik. Jeg elskede 
materialelære på første semester og når studietiden blot 
er minder, så er vi tandlæger!! 
Guilty pleasure: Rødvin og blå voks går rigtig godt 
sammen. Jeg har brugt alvorligt lang tid på at modellere 
tænder om aftenen af præcis samme årsag. 
Er du single? Yes. 
Yndlingsdrink: Gin og tonic eller rabarbermojito. 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Også så det 
bragede. Men hvem har brug for juleferie i januar? 
3 ting på en øde ø: Tandbørste, ild og paracord i store 
mængder. Skal man egentlig bruge andet? 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Nej, men til gengæld 
har jeg en teenager med fast apparatur, en dreng med 
spredtstilling og overbid og en datter uden plads til 3+3, 
der går og venter på OR-vis. Dét er mega spændende! 
(Afkommet er dog begrænset enige i den påstand) 
Tygger du dagligt tyggegummi? Ja. Helst det, der er så 
fyldt med pebermynte, at man får tårer i øjnene. 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? En rejse til 
Hogwarts… og Rom… og Nepal… og New Zealand. Men 
når jeg opdager, at jeg ikke har ferie som nu, bliver det 
nok bare et slot med tilhørende skov. 
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Sara Volf Jensen 
 
Tutor navn: Sjællænderen 
Yndlings tand: Hjørnetænderne (caniner) 
Livsmotto “Tequila er altid en god idé” (Jeg kan i hvert 
fald ikke huske en eneste gang, hvor det ikke var ;) ) 
Godt råd til de nye: Husk at prioritere det sociale, og ikke 
stress over det faglige. Du skal nok nå det hele, også 
selvom du føler dig bagud. Og husk at kom til Oral-B 
oplægget, så I får en gratis eltandbørste! 
Det bedste ved ÅT: Det gode fællesskab og alle de dejlige 
mennesker! 
Guilty pleasure: Pandekager med bacon og sirup 
Er du single? Nixen bixen 
Yndlingsdrink: Fri bar (Og rødvin) 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Ikke endnu.. 
3 ting på en øde ø: Solhat, solcreme, og snacks 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Jeps.. ikke bare 
togskinner, men den helt store omgang (alle billeder er 
brændt) 
Tygger du dagligt tyggegummi? Kun når jeg skal på klinik 
(Se Williams tip - det virker) 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? En 
ankarsrum røremaskine og en laaaang ferie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Cecilie Thor Laursen 
 

Tutor navn: Thorax 
Yndlings tand: 7-7  
Livsmotto: Penge kommer og går  
Godt råd til de nye: Spørg, spørg, spørg! Hvis man er i 
tvivl om noget eller mangler nogle konge-noter til 
eksamenslæsningen, så er husk at der altid er en masse 
ældre studerende, der står på spring for at hjælpe! 
Det bedste ved ÅT: Fredagsbar, fester og SIM med Henrik 
<3 
Guilty pleasure: At spise i sengen under dynen  
Er du single? Nope  
Yndlingsdrink: En god lækker white russian fra 
tandlægebaren.  
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Nej, ikke endnu.  
3 ting på en øde ø: PEPSI MAX, min tandbørste og masser 
af snacks.  
Har du fået lavet OR/har bøjle på? nope 
Tygger du dagligt tyggegummi? jep, i den grad  
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Et par 
flotte bryster ;-))) 
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Amanda Skou 
 
Tutor navn: Skoutrolden 
Yndlings tand: den søde tand 
Livsmotto: Hellere brække sig, end trække sig 
Godt råd til de nye: køb hudfarvet undertøj inden i skal 
på klinik 
Det bedste ved ÅT: Helt klart de søde mennesker. 
Tandlægeskolen er en lille skole, så det er nemt at snakke 
med hinanden på tværs af årgangene 
Guilty pleasure: Remas leverpostej til en 10’er 
Er du single? nej 
Yndlingsdrink: Drinks ved happy hour, men ellers er 
mojito og gin hass altid en sikker vinder 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Anatomi skulle 
lige prøves to gange 
3 ting på en øde ø: Leverpostejsmadder, marabou 
chokolade og masser af rosé 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Har heldigvis været 
foruden  
Tygger du dagligt tyggegummi? Nej, men har det altid 
lige ved hånden i nødstilfælde (livsmotto) 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Ferie med 
masser af sol og drinks  
 
 

  
 

 
Anne-Sofie Holm Andersen 

 
Tutor navn: An’soen’ 
Yndlings tand: Den berusede tilsTAND (har dog svært ved 
balancen i denne tilstand) 
Livsmotto: Hvor der er vilje, er der en vej 
Godt råd til de nye: Når du skal farve dine tænder blå 
som på mit billede, så put vaseline på læberne INDEN du 
giver den gas med farven (jeg havde blå læber i flere 
timer efter) 
Det bedste ved ÅT: Well… her kommer noget lidt ironisk. 
Det “bedste” er, at alle dine venner og bekendte tror, du 
er færdiguddannet tandlæge efter en måned på 
tandlægeskolen og kommer og viser dig det ene og det 
andet i deres mund, som du slet ikke har lært noget om. 
Fx skrev en fra min FOLKESKOLE (har ikke snakket med 
hende siden) og spurgte hvad hun skulle gøre, når hun 
havde ondt i en visdomstand  
Guilty pleasure: Paradise Hotel 
Er du single?: Nej 
Yndlingsdrink: Minttu shots - smager lidt af mundskyl  
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Nej, men når den 
dag kommer, så ved jeg, at der er en masse hjælp at 
hente fra andre studerende i samme båd og min søde 
læsegruppe 
3 ting på en øde ø: Et andet menneske, en kniv og chips 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Yes.. var så heldig 
stadig at have den på i gym 
Tygger du dagligt tyggegummi? Nej. Hader så meget når 
det mister smagen, at jeg ikke synes det er de gode 2 
minutter værd 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Bare det 
jeg lige har lyst til - ikke særlig velovervejet 
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Josephine Andersen Gert 
 
Tutor navn: Mussefar 
Yndlings tand: en skæv tand  
Livsmotto: Husk solcreme  
Godt råd til de nye: Husk hyggen, studiet er hårdt. (og 
kom til fredagsbarrr!!) 
Det bedste ved ÅT: Apo og anatomi  
Guilty pleasure: Synge i badet og rød saftevand (den fra 
Rynkeby<3)   
Er du single? No boyfriend(s), no problems    
Yndlingsdrink: Nydes bedst med salt, citron og har en lille 
rød hat  
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Ja, et par stykker 
:’)  
3 ting på en øde ø: Håndsprit, bøllehat og badevinger. 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Ja, ganestativ med 
elastikker og hele baduljen.   
Tygger du dagligt tyggegummi? Nej, det er dyrt  
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Et 
magnolietræ, de er sygt pæne ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Amar Arnaut 
Tutornavn: Ama’r Halshug 
Yndlingstand: Guldtand 
Livsmotto: “Drøm som skulle du leve for evigt og lev som 
skulle du dø i dag.” 
Godt råd til de nye: Der er plads til at spille en del 
Warzone på de 2 første semestre 
Det bedste ved ÅT: At du får en blæret eltandbørste og 
lyden af at trykke amalgam ned i en kavitet 
Guilty pleasure(s): Depri sange med enten Billie Eilish, 
Olivia Rodrigo eller Tate McRae 
Er du single? Nej, jeg har en ok sød kæreste 
Yndlingsdrink: En iskold, hvid russer med laktosefri 
skummetmælk 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Det tør siges 
3 ting på en øde ø: Pepsi Max, hængekøje og tomatsuppe 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Jep, tabte 2 låse 
månedligt, så fik stiftet et godt bekendtskab med min 
bøjletandlæge (ved ikke om det var gensidigt) 
Tygger du dagligt tyggegummi? Nej, mentholbolsjer - 
altid 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Gaver til 
mine niecer og nevø, en havetraktor til min far og 
Rittersport til min mor 
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Anne Sofie Dyrvig 
 
Tutor navn: AS 
Yndlings tand: 6-6, jo flere cusp jo bedre 
Livsmotto: En fremmed er blot en ven du ikke har mødt 
endnu. 
Godt råd til de nye: Tag initiativ til sociale arrangementer 
og opsøg fællesskabet! Det gør det bare 100 gange 
nemmere, at komme igennem de tunge bøger. Og et 
sidste godt råd: lad vær med at cykle hjem, når du er 
fuld… og at stå på hovedet, er også en dårlig idé 
Det bedste ved ÅT: Helt klart det sociale fællesskab og 
placeringen i den smukke park. 
Guilty pleasure: 3x beliggenhed, luksusfælden og 
udklædningsfester! 
Er du single? Nope 
Yndlingsdrink(s): 100% piña colada og espresso martini !! 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Ikke endnu, men 
det sker nok til fysiologieksamen 
3 ting på en øde ø: En privat bartender, en propfyldt bar 
og solcreme! 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Nej 
Tygger du dagligt tyggegummi? Heller ikke. Til gengæld 
har jeg altid en pakke läkerol licorice seasalt i tasken! 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Et 
folkevognsrugbrød fra DBA, som jeg vil renovere til en 
lille hyggelig autocamper og så tage på en masse 
roadtrips. Kan slet ikke vente!  
 

 

  
 

Camilla Holm Iversen 
 
Tutor navn: Biver 
Yndlings tand: 01-01 
Livsmotto: Når enden er god, er alting godt 
Godt råd til de nye: Slap lidt af og husk hyggen, og vær 
med til de fede sociale ting der afholdes 
Det bedste ved ÅT: De super søde mennesker og så er 
lab virkelig hyggeligt 
Guilty pleasure: Øl og grillpølser 
Er du single? Ja, failing to mingle 
Yndlingsdrink: Espresso martini og tequila 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Nej, det har jeg 
ikke (endnu) 
3 ting på en øde ø: Klipklappere, tandpasta og snacks 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Nej, der er jeg sluppet 
billigt 
Tygger du dagligt tyggegummi? Kun lejlighedsvis 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? En hund 
helt sikkert og nok også en lækker, lang ferie 
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Lukas Brown 
 
Tutor navn: Mussemor 
Yndlings tand: Velstand 
Livsmotto: “Det nemmere at blive tilgivet end at få lov!” 
Godt råd til de nye: Ikke stress - alt nyt virker 
uoverskueligt til at starte med, men forståelsen kommer 
ligeså stille. Også det Ama’r Halshug sagde ;)) 
Det bedste ved ÅT: At alle er så søde og 
imødekommende. Og folk er virkelig søde og gode til at 
hjælpe hinanden! Plus så er det bare piv-lækkert, at man 
ikke skal bekymre sig om karakterer - som censor selv 
sagde til mig efter anatomi-eksamen: “Alt over 02 er 
spildt arbejde”.  
Guilty pleasure: Har set “The office” 4 gange og “Klovn” 
3. Og det nok ikke sidste gang de bliver set! 
Er du single? I got 99 problems, but a b… beautiful and 
sweet girlfriend ain’t one. 
Yndlingsdrink: En kold Odense Pilsner! Eller Mathilde-
kakao, men kun hvis de på tilbud til 5kr! Så smager de 
bare lidt bedre. 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Nope, men sker 
det, så er det bare at sige “it iiis, what it iiiis”. 
3 ting på en øde ø: Popcorn, en pakke Lyft og en lækker 
liggestol. 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Nej, har jeg ikke haft 
glæden af. 
Tygger du dagligt tyggegummi? Nope, men hvis man skal 
i byen er det lækkert lige at have ved hånden. 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Boats and 
hoes! 
 

 

   
  
 

Julie Sand 
 
Tutor navn: Sandy 
Yndlings tand: 2+2 - Don’t have em, don’t need em  
Livsmotto: “Life is short smile while you still have teeth”  
Godt råd til de nye: Kom til så mange sociale 
arrangementer som I overhovedet kan. Og husk der 
findes noter fra ældre studerende - de er guld værd! 
Det bedste ved ÅT: FÆLLESSKABET!!!! Man ser sjældent 
så mange søde mennesker samlet ét sted 
Guilty pleasure: Alting barbiefarvet  
Er du single? Nej  
Yndlingsdrink: Gin, bare alt med gin  
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Nej, ikke endnu 
3 ting på en øde ø: Friends, Røremaskine, 
Glimmerstrømper  
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Ja, braceface i 8. og 9. 
klasse  
Tygger du dagligt tyggegummi? Nope 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? 
Beachhouse i Caribien 
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Josefine Bundgaard-Hansen 
 
Tutor navn: Bunderen  
Yndlings tand: 3-3(den svømmende fisk)... Jeg er en rigtig 
vandcanin  
Livsmotto: zinksalve til babynumser er en legitim 
bumsekur  
Godt råd til de nye: De ældre studerende har gjort det 
før!!! Brug dem  
Det bedste ved ÅT: Mega søde mennesker… Og det 
faktum, at jeg ikke behøver at bruge penge på tandpasta 
resten af livet 
Guilty pleasure: Dua Lipa - “you want me… I want you 
baby”   
Er du single? Nej 
Yndlingsdrink: Bajer! 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Ikke endnu, men 
det kommer  
3 ting på en øde ø: min ananasplante, paddleboard, min 
eltandbørste 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Nej. Men mangler 
halvdelen af min fortand efter at mit ansigt mødte et skilt 
i høj fart  
Tygger du dagligt tyggegummi? Hvidløgsånde! all the 
way 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? 
Fadølsanlæg  
 

 

  
 

Nivé Nygaard Pedersen 
 

Tutor navn: Kiwi 
Yndlings tand: 6+6, elsker en flot cusp of carabelli 
Livsmotto: “Don’t do drugs” 
Godt råd til de nye: Vær social and take it easy => noter 
er nemmere at få fat i end man lige tror!!  
Det bedste ved ÅT: Panini fra kantinen og de søde søde 
mennesker 
Guilty pleasure: Skolemælk og One Direction</3 (Harry 
Styles har især en helt speciel plads i mit hjerte) 
Er du single? Nej, har verdens sødeste k (som laver mega 
god mad) 
Yndlingsdrink: Pineapple breezer 4-ever and always 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Ja, anatomi var 
ikke liiiige helt heldig - anden gang er lykkens gang 
3 ting på en øde ø: Læbepomade, TikTok og SOLCREME  
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Ja, over to omgange 
fordi jeg insisterede på at få den af til min konfirmation 
:D not worth it 
Tygger du dagligt tyggegummi? Ja, helst stimorol air rush 
med mentol og eukalyptus  
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Hvad skal 
den ikke bruges på?? 
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Agata Wronecka 
 

Tutor navn: Heart attacka 
Yndlings tand: katte 1+1 (so cute)  
Livsmotto: “Penge har først værdi, når de bruges, pagnen 
har først værdi, når den sluges” 
Godt råd til de nye: Tag med til fredagsbar og fester<3 
Take it easy og gør dig selv den tjeneste og få fat i noter 
fra de ældre studerende (lifesaver). Husk at karakterer 
betyder ingenting!! Ps. det er godt at have en lille 
opsparing, for I starter nok på DK’s dyreste (men fedeste) 
studie :’)  
Det bedste ved ÅT: anatomionline.dk  
Guilty pleasure: svampe og 1000lbs sisters (nogle der ved 
hvor jeg kan se hele afsnit gratis?)  
Er du single? swipe til højre  
Yndlingsdrink: G&T - gerne med en raspberry gin hvis 
den skal være lidt extra ✨ 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Nej, men spørg 
igen efter fys(:   
3 ting på en øde ø: kontaktlinser, sweet mix fra rema og 
min doggo  
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Ja, 1 år blev til 4 lange 
år 
Tygger du dagligt tyggegummi? Nope 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? En kÆmpe 
fest med fri bar 

  
 

 
William Astrup Kaaber 

 
Tutor navn: will.i.am  
Yndlings tand: 3+3, totalt sucker for en Dracula-aesthetic 
Livsmotto: if(liv = 1/stonks){++snacks}; 
Godt råd til de nye: Spids jeres albuer med en 
kærlighedsblyantspidser og få skubbet til dem omkring 
jer. Det gør det langt federe at komme gennem de lange 
dage, når man kan dele det med sine studybuddies 
Det bedste ved ÅT: Fyre den af på lab med bangers fra 
radioen 
Guilty pleasure: Taylor Swift (red album og 1989, ik’ det 
nye >:[), Marie Key og coca cola (MED sukker, fy, det må 
man ikke som tandlægestuderende) 
Er du single?: Nej, men fandt sammen med min kæreste i 
en bar for homoseksuelle i Irland og ingen af os er 
homoseksuelle. Så der er virkelig håb derude. 
Yndlingsdrink: Syddasker (selvopfunden og en blanding 
af mountain dew og southern comfort) 
Har du prøvet at dumpe en eksamen?: Næh, har endnu 
ikke fundet den helt rigtige at have min første gang med 
3 ting på en øde ø: En komplet samling af Saw-film, 
Spotify og en af mine basser 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Jeps, mine gener 
havde nerfet mig rimelig hårdt, så jeg takker min 
bøjletandlæge hver dag 
Tygger du dagligt tyggegummi? The rona made me do it, 
det er ærligt en lifesaver lige at fyre et stykke under 
mundbindet  
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? 
Koncertbilletter til Mayhem til mig og mine kammerater. 
Blev hevet til Pede B koncert på første række og kunne 
ingen af teksterne, så nu skal der fandme tages hævn 
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Karina Herholdt Petersen 
 
Tutor navn: Mokaï 
Yndlings tand: Bistand 
Livsmotto: yolo?  
Godt råd til de nye: Smil og vær glad, og læg lidt penge til 
side til værktøjskassen  
Det bedste ved ÅT: Der er white party hver dag i 
kliniktøjet  
Guilty pleasure: Nik og Jay og basically alt ost  
Er du single? Nej  
Yndlingsdrink: En kold faj  
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Not yet  
3 ting på en øde ø: Fetterleins 3xS: skygge, solhat, 
solcreme  
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Nej, men det forstår 
man ikke  
Tygger du dagligt tyggegummi? Ja, stimorol spearmint 
gør bare dagen lidt bedre  
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Julekugler 
og hele plantorama  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anna Strøm Kristensen 
 
Tutor navn: Ølstrøm 
Yndlings tand: Tandtråd ;) 
Livsmotto: SMIL - det gør både dig selv og andre glade!  
Godt råd til de nye: NYD DET - tiden flyver afsted på ÅT! 
Det bedste ved ÅT: Du har de sødeste mennesker 
omkring dig!!  
Guilty pleasure: Du skulle prøve salt på smør! Uanset 
hvad du putter ovenpå smøren - mums siger jeg bare!  
Er du single? Jep 
Yndlingsdrink: Godt nok ik en drink, men hey kinderæg 
shots kan bare noget!! 
Har du prøvet at dumpe en eksamen? Nope, men en 
gang skal vel være den første 
3 ting på en øde ø: >70% chokolade med lakrids, musiiik 
og kontaktlinser er et must! 
Har du fået lavet OR/har bøjle på? Ingen bøjle til mig :)) 
Tygger du dagligt tyggegummi? Engang gjorde jeg (altid 
en fest at konkurrere om, hvem der kunne lave den 
største Bubbelgum-bobbler), men så fandt jeg ud af, det 
ik er godt for kæberne. 
Hvad skal din første tandlægeløn bruges på? Amen, det 
jo næsten ik til at vælge!!  
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Vidste Du…?  
 

» Vidste du at… du under introdagene og rusturen vil blive mødt af 18 tutorer? Af dem er der 

kun én som kommer fra Sjælland, mens resten er jyder.  

» Vidste du at… seks af dine tutorer kan ikke holde til at drikke bajer, så de snupper en 

breezer i stedet for 

» Vidste du at… elleve af dine tutorer foretrækker Colgate frem for Zendium tandpasta 

» Vidste du at… gennemsnitsalderen iblandt dine tutorer er 22,6 år. Det er et ungt team som 

skal tage sig af jer, men I kan tage det helt roligt, vi skal nok tage os godt af jer.  

» Vidste du at… kun én af dine tutorer har fået fjernet visdomstænder, men hun har så også 

fået fjernet hele to.  

» Vidste du at…INGEN af dine tutorer har tandlægeskræk.  

» Vidste du at…INGEN af dine tutorer har været ramt af corona. #sundeograske 
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