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Velkommen!
Tillykke! Hvis du læser det her, er du blevet optaget på Danmarks
fedeste uddannelsesinstitution!
I Rushåndbogen er samlet de vigtigste informationer, som du skal
bruge til at komme godt i gang på din nye uddannelse.
Dette er både for, at du ved det vigtigste inden første studiedag,
men også så du senere kan slå information op, hvis du bliver i tvivl.
Så brug lige 10 minutter på at læse den igennem, så er du lidt bedre
rustet til at starte.
Tutorkorpset glæder sig helt vildt til at møde jer alle sammen og
hjælpe jer igennem studiestarten!
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Hvad er Rusperioden?
På Aalborg Universitet er rusperioden den første måned af studiet,
hvor I skal introduceres til studiet, studieformen og universitetet
som helhed. Sideløbende vil tutorkorpset gøre en indsats for, at I
lærer hinanden at kende på tværs af årgangen igennem en masse
forskellige arrangementer.

I rusperioden tildeles alle studerende en tutor, som I kan stille alle
de spørgsmål, I vil og som vil gøre sit bedste for, at i kommer godt i
gang og at I har det mega sjovt sammen!
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Rusarrangementer
I løbet af rusperioden har jeres tutorkorps arrangeret
forskellige arrangementer, som vi kraftigt opfordre jer
til at deltage i, så I kan lære jeres studiekammerater bedre at kende.
I vil opleve, at alt foregår i gruppearbejde på studiet og I skal derfor
ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at lære de andre på årgangen at
kende – undersøgelser viser tilmed, at folk der trives socialt på studiet
også klarer sig bedst!
Arrangementerne er selvfølgelig planlagt, så de overholder gældende
corona-restriktioner. Vi opfordre til at i har en gyldigt cortonapas til alle
arrangementer, så i kan være med til indendørs aktiviteter og på bar!
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Første studiedag – 1/9
Vi starter dagen ud med fællesmorgenmad
på Honnørkajen – hold udkig efter sikkerhedshjelme og bannere med teksten ”Byggeri og Anlæg” samt ”Geografi”.
Efter et rundstykke og lidt morgensang vil rektor og et par andre byde jer
velkommen. Hernæst bevæger vi os mod Basis, som er jeres kommende
studiebygning.
På Basis bliver I introduceret til jeres nye uddannelse og uddannelsessted,
samt opdelt i grupper og får tildelt en tutor.
Efter I er blevet bombarderet med information store dele af dagen, vil
tutorkorpset gerne invitere på grillhygge om aftenen, hvor vi byder på
grillmad og billige drikkevarer!
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Pakkeguide til første studiedag – 1/9
Dagen bliver lang og vi skal gå en del rundt, så pak dine ting
så de er til at bære. Der er ikke behov for computer,
notesblok og lignende.
Derudover skal I sørge for at klæde jer på efter vejret, da
store dele af dagen foregår udendørs.
Der kan eventuelt medbringes en madpakke til frokost, men
vi plejer at gå over i Reberbansgade, hvor der kan købes en
masse forskelligt mad.

HUSK DET GODE HUMØR!
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Studiestartsfest – fredag 3/9
Studiestartfesten i Gigantium forener ALLE nye studerende på
AAU til fællesspisning, mens drikkevarer kan købes ved
Studentersamfundets fredagsbarer. Hen på aftenen vil et par
kunstnere spille; tidligere år har kunstnere som TopGunn,
Infernal, Kesi og Suspekt spillet.
Festen startes kl. 17 og lukkes kl. 1, hvor der forhåbentligt er rig
mulighed for at fortsætte festen i Jomfru Ane Gade.
Billetterne til festen kan købes via studentersamfundet.
Læs mere her. Ellers kommer der mere info om dette første
studiedag!
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Volley – tirsdag 7/9
Vi har booket volleybaner i Vestre Fjordpark,
hvor der bliver afholdt en venskabelig
turnering og hygget en helt masse i
hinandens selskab!

Dette er et alkoholfrit arrangement, hvor vi
bare skal hygge maks!
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BingoBango – torsdag 9/9
I et af auditorierne på Basis afholdes en præmiefyldt og
hyggelig omgang bingo! Der spilles flere omgange på
bingopladen, og mellem spillene afholdes et par Quiz’er,
hvor der også vil være fede præmier!

Arrangementet foregår om eftermiddagen, og vi sørger for
lidt mad til jer undervejs.
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Knoldbold – mandag 13/9
Knoldbold er et sagnomspundet spil som først opstod i det
gamle Jugoslavien i år 1923, og dets traditioner er gået fra
generation til generation, for nyligt har Aalborg Universitet
taget det til sig.

Detaljerne i spillet er hemmelige, så det skal I glæde jer til at
finde ud af!
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FunCenter – torsdag 16/9
FunCenter Aalborg er et eventcenter, som byder på 4
eventhaller med over 25 aktiviteter som Bubble Soccer,
Human Football Table, Lokumsræs og Wipe Out.
Det er et alkoholfrit arrangement, hvor I deles ud i hold og
skal hygge jer med en masse forskellige aktiviteter!
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Pubcrawl – onsdag 22/9
Få en smagsprøve på de mest smudsede og Gudsforladte
barer i Aalborg. Ruten starter i en af Aalborgs hyggelige
parker og slutter med en fest i Jomfru Ane Gade.
Langs ruten har studerende fra de ældre semestre
arrangeret diverse selskabslege og det hele kan nydes
både med og uden alkohol.
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Tutormiddag – fredag 1/10
Når I tidligere på dagen har afleveret jeres første projekt,
fejrer vi dette ved at mødes i jeres grupper med jeres tutor
og få lidt mad og hygge sammen. Senere mødes hele studiet
i Jomfru Ane Gade til en efterfest.

Der er ingen faste rammer for, hvad I skal. Det vigtigste er,
at I sammen med jeres tutor finder på noget hyggeligt.
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Ruskursus – 11/10 til 13/10
Rusperioden toppes af med en lækker tre dages hyttetur,
hvor der ikke er planlagt undervisning på Uni og jeres
rusinstruktører i stedet vil invitere jer til en rystesammentur i
verdensklasse!

På ruskursus vil I blive udsat for en blanding af faglighed og
sociale aktiviteter. Ruskursus foregår alkoholfrit indtil sidste
aften, hvor der som afslutning på hele Rusperioden og
ruskursus afholdes en storslået fest, hvor I vil få en
uforglemmelig aften! Ruskursusfesterne har altid været
kendte for at være legendariske, så glæd jer!
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Hvad er en Tutor?
Det er tutorkorpset fornemmeste opgave, at du som
ny studerende føler dig taget godt imod og kommer godt i gang
med studiet både fagligt og socialt.
Tutorkorpset er opdelt i rusinstruktører og tutorer, men det skal I
ikke spekulere en masse over, da den eneste forskel er, at
rusinstruktørerne har lidt mere ansvar i forhold til planlægningen
af arrangementerne, men alle deltager på lige fod ud over dette.
Fun fact: Alle dine tutorer kan genkendes ved, at de altid skal
have en grøn tutortrøje på til arrangementerne, og at denne
ikke må vaskes i hele rusperioden ;)
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Mød dine rusinstruktører
Info:
Sofie Møller Sørensen – 7. semester Byggeri og Anlæg
Tlf: 29798971
Hvorfor er jeg instruktør?
Fordi jeg ikke kan lade vær med at blande mig… Allerede under min egen studiestart
kunne jeg mærke, at planlægningen af rusperioden og tutorfællesskabet var lige noget
for mig – jeg vil gerne give jer ligeså fed en oplevelse som jeg havde.
Hvad er det fedeste ved rusperioden?
Det er altid fedt at komme tæt på nye mennesker og få nye venner. Arrangementerne
tvang alle ud i at være sammen - specielt rusturen var et kæmpe hit hos mig, da man
fik snakket sammen på kryds og tværs.
Favoritsted i Aalborg:
Aalborg har mange fede parker – specielt Mølleparken og Østre Anlæg er mine yndling
til gåture, hygge og fest!
Fun fact:
På mit første studieår vandt jeg AAU-mesterskabet i beerpong som de første basisstuderende og første hold fra Byggeri og Anlæg nogensinde. Jeg er altid klar på et spil!
Pubben eller klubben:
Altid pubben! – Hygge, billige øl og venner!
Hvad er din favoritdrink?
Gin og tonic – eller bare alle drinks med gin…
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Mød dine rusinstruktører
Info:
Esther Nygaard– 7. Semester Byggeri og Anlæg
Tlf: 20248450
Hvorfor vil du gerne være instruktør?
Jeg elsker at være social og få folk til at føle sig tilpas. Jeg ønsker at skabe et
fællesskab på tværs af årgangene, da det har været med til at gøre min egen
studietid så meget bedre!
Hvad er det fedeste ved rusperioden?
Det fedeste er, at man lærer så mange nye mennesker at kende. Derudover er
jeg fuld af idéer, og kan godt lide at arrangere begivenheder, som kan bringe
jer nye tættere sammen og måske også få jer lidt på dybt vand.
Det gør min egen semesterstart meget bedre ;)
Favoritsted i Aalborg:
Fellini <3
Fun fact:
Jeg har på studiet fået alle karakter mellem 02 og 12

Pubben eller klubben:
Klubben – Der er dansegulvet!
Hvad er din favoritdrink?
White russian med is fra Okkels
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Mød dine rusinstruktører
Info:
Andreas Andreassen – 5. Semester Byggeri og Anlæg
Tlf: 24487798
Hvorfor vil du gerne være instruktør?
Fordi det er fedt at møde alle de nye studerende hvert år og
forhåbentlig give dem en god start på universitetet!
Hvad er det fedeste ved rusperioden?
At stifte en masse nye bekendtskaber og udfordre sine egne grænser.
Favoritsted i Aalborg:
Det seriøse svar er min lille dejlige kolonihave, ellers Smedekroen eller
Den Nordjyske Ambassade
Fun fact:
2 meter høj men højdeskræk
Pubben eller klubben:
Pubben og hjemme i seng før 12
Hvad er din favoritdrink?
Intet slår en god IPA ellers er jeg en hund for negronis
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Mød dine rusinstruktører
Info:
ViKtor Nyborg– 5. Semester Byggeri og anlæg
Tlf: 31500702
Hvorfor vil du gerne være instruktør?
For mig var rusperioden noget af det fedeste! Derfor ville jeg gerne være en
del af holdet, og videreføre samme fede oplevelse til jer nye studerende.
Hvad er det fedeste ved rusperioden?
En af de fedeste ting var volly turneringen, hvor min gruppe vandt! Ellers var
det turtormiddag hos min tutor, der sluttede af med et brag af en fest.
Favoritsted i Aalborg:
Øster anlæg!
Fun fact:
Et par øller og et godt beat, så begynder jeg at freestyle ;)
Pubben eller klubben:
Om middagen er det pubben, men om aften er det klubben.
Hvad er din favoritdrink?
En kold Thy Classic, ellers en Moscow Mule.
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Mød dine rusinstruktører
Info:
Frederik Schmith– 3. Semester Byggeri og Anlæg
Tlf: 20215547
Hvorfor vil du gerne være instruktør?
Jeg kan godt lide at møde nye mennesker, og være med til at få folk til føle sig
velkommen. Her får jeg mulighed for at kombinere det i én dejlig sandwich, med
øl som topping.
Hvad er det fedeste ved rusperioden?
Volleyturneringen var fed, da jeg er lidt af et konkurrencemenneske. Det var en
god måde at møde en masse af de andre fra studiet.
Favoritsted i Aalborg:
Aalborg Sejlklub og Vestre Fjordpark.
Fun fact:
Har et sygeligt forhold til/forbrug af Snøfler
Pubben eller klubben:
Start på pubben og så videre til klubben!
Hvad er din favoritdrink?
Grimbergen Double eller en GT

Mød dine tutorer
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Oliver Kirkedal
5. Semester – Byggeri og Anlæg

Beate Hyttel
5. Semester – Geografi

Rasmus Halby
3. Semester – Byggeri og Anlæg

Oscar Pedersen
3. Semester – Byggeri og Anlæg

Julie Bach Thomsen
3. Semester – Byggeri og Anlæg

Anders Pinholt
7. Semester – Byggeri og Anlæg

Nikolai Haals
3. Semester – Byggeri og Anlæg

Sofie Hunnerup Larsen
3. Semester – Geografi

Mød dine tutorer

Marie Eske
3. Semester – Byggeri og Anlæg

Louise Støvring
3. Semester – Byggeri og Anlæg

Andreas Mørch
9. Semester – Byggeri og Anlæg

Anne Richter
7. Semester – Byggeri og Anlæg

Chris Klenø
5. Semester – Geografi

Veronica Sveistrup
5. Semester – Byggeri og Anlæg

23

Mød dine tutorer
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Mia Gotfredsen
9. Semester – Byggeri og Anlæg

Nicklas Kjærsgaard
3. Semester – Byggeri og Anlæg

Anton Norup Hansen
3. Semester – Geografi

Anna Frydensbjerg Hansen
3. Semester – Byggeri og Anlæg

Josefine Falk-Andersen
3. Semester – Geografi

Morten Ramskov
5. Semester – Byggeri og Anlæg
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Find Basis
Basis er bygningerne,
hvor I skal studere det
første år.
Basis finder I på
Strandvejen 12-14. Dele
af Basis ligger også på
Badehusvej, men det er
samlede bygninger, så
start med at finde hen til
Strandvejen.
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Find rundt på Basis
Bygningerne på basis kan godt være svære at finde rundt i til
at starte med, vi anbefaler jer derfor at bruge nedenstående
link, hvis der er noget, du ikke kan finde hen til:
http://clients.mapsindoors.com/aau/57482221bc1f570e28
8b8eec
Ellers kan kortet findes i appen AAU Map
Husk på, du er garanteret ikke den eneste, som har svært
ved at finde rundt – så spørg gerne om hjælp ☺
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Basis Baren
På Basis har I jeres egen fredagsbar. Der ligger mange forskellige
fredagsbarer rundt på universitetet, hvor man altid er velkommen,
men den, der er knyttet til basis, er… tadada BasisBaren.

Her er det muligt at få billige kolde øl og andre lækre sager til at
slutte en uges arbejde på en god måde.
Det er også muligt at melde sig som frivillig bartender (tender). Her
tager man de vagter, man synes, og det er en super god måde at
møde de andre på basis fra andre studier. Hvis dette lyder
interessant kan du altid smutte forbi BasisBaren og snakke med de
søde frivillige eller finde dem på Facebook:
https://www.facebook.com/BasisBaren/?fref=ts
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IT på AAU
På www.its.aau.dk/itstart/
har vi samlet alt om it, der
er vigtigt for dig, når du
starter som studerende på
Aalborg Universitet.
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IT på AAU
AAU MAIL
Som studerende får du tildelt en AAU mail, som følger dig igennem hele dit
studie på Aalborg Universitet. Her modtager du vigtige informationer, så du
skal tjekke denne mail regelmæssigt. Du kan bruge webmail eller opsætte
mail på din telefon eller computer.
WiFi
Som studerende skal du bruge AAU-1x-netværket, som du logger på med din
mailadresse og adgangskode. Se vejledningen på link
https://www.its.aau.dk/vejledninger/wifi/studerende-ansat/

Moodle
På AAU bruger vi Moodle, hvor du bl.a. kan se dine kurser. Du kan være
forhåndstilmeldt dine kurser eller dit studie forventer, at du selv tilmelder dig.
I så fald vil du få informationer herom fra dit studie. Læs mere om
Moodle på link https://www.its.aau.dk/vejledninger/moodle/
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IT på AAU
Print og Kopi
Som ny studerende får du tildelt 100 gratis units, og når disse er brugt op, kan
du købe flere. Ved hjælp af dit studiekort kan du printe, kopiere eller scanne
på AAU’s kopimaskiner. At printe er nemmest, hvis du installerer Follow-You
på din computer. Læs mere linket nedenfor:
https://www.its.aau.dk/vejledninger/printkopi/follow-you/
Apps
3 af de vigtigste apps for jer er:’
AAU Start, som hjælper jer med praktisk information som nye studerende.
AAU Student, som giver dig overblik over dine kurser og kalender.
AAU Map, som hjælper dig med at finde rundt på campus.

Se AAU’s øvrige apps på link https://www.its.aau.dk/app/
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Links og telefonnumre
Som ny studerende, måske endda i en ny by, kan det være rart at have
lidt forskellige steder at søge info om byen og universitetet:
Studentersamfundet: https://studentersamfundet.aau.dk
Aalborg Events: https://www.facebook.com/aalborgevents/?fref=ts
migogaalborg: https://www.facebook.com/migogaalborg/?fref=ts
I vil blive introduceret til flere forskellige studierelevante hjemmesider,
når det virker uoverskueligt, eller I har lyst til lidt ekstra, som at få
skemaet ned på mobilen, har AAU IT-support en masse vejledninger:
http://www.its.aau.dk/vejledninger

