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KÆRE MEDSTUDERENDE
Her har du schweizerkniven til dit
nye liv som studerende ved Aarhus
Universitet: Studenterhåndbogen.
Mere om den lidt længere nede.
Først og fremmest vil jeg rigtigt gerne byde dig velkommen til Aarhus
Universitet og ønske dig tillykke
med dit nye studie. Jeg håber du får
en start, du vil huske mange år frem.
Studiestarten varsler for de fleste nyt.
Ny by, nyt sted at bo, nye steder at
bruge sin fritid, nye venner. I Studenterhåndbogen har vi derfor samlet en masse godt til at hjælpe dig i
gang med dit nye liv som studerende. Her finder du blandt andet tips
til boligjagten, en guide til de gode
oplevelser i Aarhus, en oversigt over
årets vigtigste arrangementer og indblik i livet som studerende.
Hvem er I og hvorfor laver I denne
håndbog? Tænker du måske?
Svaret på det første er Studenterrådet. På mange måder minder vi
nok lidt om en pumpet udgave af
elevrådet fra din gymnasietid. Vi er
en organisation af studerende fra
hele universitetet, der arbejder for
studerendes faglige, sociale og økonomiske interesser. Vi har kontakt
med universitetets ledelse, taler de

studerendes sag i medierne, skriver
online-magasinet Delfinen og står
bag både kurser og store arrangementer som Danmarks Største Fredagsbar og Studenterrådets Studiemesse. Studenterrådet er til for dig
som studerende. Render du ind i udfordringer i løbet af din studietid på
Aarhus Universitet, så bank på vores
dør på Frederik Nielsens Vej 2-4. Vi
har 85 års erfaring med at tale de
studerendes sag og er velbevandret i
universitetets regelsæt. Du kan læse
meget mere om os og vores arbejde
på side 24.
Svaret på hvorfor vi laver denne
håndbog er, at vi ligesom dig også
har været i gennem de hektiske første dage og uger som ny studerende.
Lige nu føler du dig sikkert bombarderet af tusind nye informationer, og
det kan være svært at huske det hele
– sådan havde jeg det i hvert fald.
Derfor håber vi at Studenterhåndbogen kan være den ven, som samler
alt det vigtige.
Held og lykke med studierne – og
god læselyst!
Emil Outzen, formand,
Studenterrådet
ved Aarhus Universitet
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VELKOMMEN TIL AARHUS
Velkommen til dit nye liv som studerende. Jeg husker selv, hvor spændende – og ikke mindst overvældende – det var at starte på Aarhus
Universitet og begynde på et helt nyt
kapitel i livet. Der er en masse nyt,
du skal forholde dig til, men heldigvis er du ikke alene: Du er omgivet af
12.000 andre nye studerende i byen,
der er ligeså overvældede som dig,
og har ligeså mange spørgsmål som
dig. Og du er omgivet af en masse erfarne studerende og andre aarhusianere, som gerne hjælper dig på vej.
Velkommen til en ung, moderne og
hastigt voksende by.
I 2016 voksede Aarhus med over
5.000 indbyggere, og byen har gennem de senere år cementeret sig
som det vigtigste erhvervsmæssige
vækstområde uden for hovedstaden.
Det er vi glade for og stolte af – men
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det kommer ikke af sig selv. I Aarhus arbejder vi målrettet på at skabe vækst og arbejdspladser – og på
at gøre Aarhus til en god by for alle.
Du lander midt i det hele og i en by
med muligheder inden for alt hvad
hjertet kan begære. Oven i købet
bestemmer du selv, om du bare vil
go-with-the flow og plukke de gode
oplevelser ned fra hylderne, eller om
du hellere selv vil bidrage til byens
udvikling og kulturelle tilbud og skabe dine egne oplevelser. Aarhus er en
åben by og her er højt til loftet. Det
gælder blot om at gribe mulighederne og ikke mindst i år, hvor Aarhus
er Europæisk Kulturhovedstad og
der er ekstra tryk på kedlerne og
oplevelser overalt. Ræk ud efter mulighederne, dine medstuderende og
andre aarhusianere.
De kommende år vil du helt sikkert
møde venner for livet – både danske
og internationale. Og hvis du ikke
allerede har fundet kærligheden i dit
liv, er der chance for at få en kæreste
med i bagagen.
Velkommen til en by, der vil sætte
præg på dig, og som gerne vil have,
at du sætter præg på byen. Aarhus er
opsat på at udvikle sig – og udvikle
dig. Det gør vi i fællesskab med respekt for hinanden. Hvis du griber
mulighederne, er jeg sikker på, at du
vil have Aarhus med i hjertet resten
af dit liv.
Jacob Bundsgaard, borgmester

Læg it til din bachelor
Kom foran med digital
udvikling og innovation

Bliv cand.it.
Læs om 14 cand.it.-uddannelser på
www.cand-it-vest.dk
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Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan få tag over hovedet. Først er
det vigtigt at overveje, hvilken type du er, og hvad dit økonomiske råderum er. Mange studerende oplever, a det er svært at finde ledige lejligheder
i centrum; Aarhus Nord og Aarhus Vest er gode alternativer med henblik
på pris og afstand til centrum og universitetet. En billigere og velbenyttet
løsning er en ungdomsbolig eller et kollegieværelse, men her deler beboerne ofte køkken og badeværelse. Det har selvfølgelig sin charme! Kollegierne i Universitetsparken er meget populære. Her vil du også komme til
at opleve et mikrosamfund, som Aarhus Universitet danner rammen for.
I Aarhus er der mange kollektiver, hvor unge mennesker i fællesskab lejer
en bolig og har en hverdag sammen. Kollektiverne er lokaliseret rundt
omkring, og tit er Facebook eller en personlig kontakt vejen frem til dit
drømme kollektiv. Der er mange gode muligheder, men vær opmærksom
på, hvilket behov der vægter højest - Det private eller det sociale.

JAGTEN
PÅ EN
BOLIG
Studiepladsen er din, og Aarhus er byen, hvor du skal tilbringe de næste mange år. Denne gode nyhed summer dejligt i ørerne det første stykke tid. Herefter dukker følelsen af
panik og stress op. Bolig er ofte det første og største problem, du skal håndtere som tilflytter til Aarhus.
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Alternative løsninger
I stedet kan du nyde den idylliske natur og simple livsstil på en af de mange campingpladser i Aarhus, som er velbesøgt af studerende på boligjagt
ved studiestart. Fremleje benyttes også af mange studerende, som endnu
ikke har fundet en bolig. Fremleje af et værelse formidles ofte via Facebook, hvorfor det er en fordel at tilmelde sig diverse Aarhus boliggrupper
på Facebook.
Skurvogne
Sidste år blev 198 midlertidige boliger stablet på benene på havnen i Aarhus, ved Godsbanen, samt ti enkelt værelser på Brandskolen af Aarhus
Kommune, Brabrand Boligforening og Studenterhus Aarhus. Langt de
fleste var skurvogne.
Sidste år var det dog kun muligt at bo i skurvognene frem til den 10. oktober. Så der er tale om en midlertidig løsning. Der kan bo fire studerende i
hver skurvogn, hvor værelset er 3-3,5 kvadratmeter med toilet og køkken
for 700 kr. om ugen.
Initiativet er en del af boliggaranti er et initiativ, som mange studerende
benyttede sig af sidste år.
Boliggaranti for nye studerende
I Aarhus Kommune er der boliggaranti. Det betyder, at alle nyoptagne
på en uddannelse i efterårssemestret i Aarhus, som søger om en bolig
gennem www.ungdomsboligAarhus.dk, er garanteret en bolig med indflytning i tidsrummet 15. juli til 1. januar. Du får kun et boligtilbud, men
hvis det handler om tag over hovedet er du garanteret det inden 1. januar.
Du kan kun søge et-rumsboliger. Skynd dig, hvis du vil med på listen i
Studenterhåndbog // 9

i Skejby ved Aarhus N en god løsning. Andre gode møbelfund kan gøres i
diverse genbrugsforretninger, som Aarhus rummer masser af.
Rådgivning
Skulle du være så uheldig at løbe ind i problemer eller uenigheder med din
udlejer – om stort eller småt – er der hjælp at hente hos Lejernes Landsorganisation (LLO). Hos LLO rådgiver de dig vedrørende din specifikke
boligsituation. LLO har kontor på Tage-Hansens Gade 27B i Aarhus. Er
du derimod i tvivl om juriske problemstillinger, kan du også hente hjælp
hos Retshjælpen ved Studenterrådet.
Boligstøtte
Undersøg om du kan få boligstøtte på borger.dk. Mange studerende har
mulighed for at få tildelt boligstøtte gennem studietiden, hvilket kan vise
sig at være et ganske pænt beløb for en studerende på SU. Kriterierne for
at kunne få boligstøtte er:

denne omgang. Dokumentation for optagelse på studie skal sendes inden
den 15. August, så måske denne information kommer en smule for sent i
forhold til dig. Alligevel vil vi anbefale, at følge med på hjemmesiderne i
faktaboksen her.
Praktiske formaliteter
Når boligen er fundet, er det en god idé at slå vejen forbi borger.dk (Borgerservice), hvor du kan registrere din nye adresse og dermed sikre, at din
post bliver leveret til det rigtige sted. Dertil kommer anskaffelse af ny læge
og sundhedskort, hvilket du vil blive gjort opmærksom på i breve fra kommunen, når du har registreret din flytning hos Borgerservice. Hos Borgerservice kan du samtidig bede om en gratis velkomstpakke som tilflytter
til byen. I den pakke er der seks fribilletter, som du kan bruge i forbindelse med et besøg hos en af regionens kultur- og fritidsforeninger. Du kan
blandt andet få rabat på entré til ARoS Aarhus Kunstmuseum, Den Gamle
By, eller et af regionens andre museer. Du kan også bruge fribilletterne i
forbindelse med et besøg i udvalgte svømmehaller.
Indretning
Det er hyggeligt at gå rundt og indrette sit eget hjem. Det kan koste en
formue for kvalitetsvarer, men der er også alternative muligheder. Hvis du
ellers kan overskue et mindre kaos og et større menneskemylder, er IKEA
10 // Studenterhåndbog

• Din husleje, når udgifter til bl.a. el, vand og varme er trukket fra
• Hvor mange kvadratmeter boligen er
• Hvor mange børn og voksne, der bor i boligen
• Indkomst og formue for alle, der bor i boligen
BoSelv appén
En gratis app, som kan hjælpe dig med at finde en bolig, fortælle dig om
pligter og rettigheder, om eksempelvis lejekontrakter, lån til indskud. Der
er også råd til madlavning og rengøring. Forudsætningen er, at give dig
råd du kan bruge, når du bor selv. Der er henvisning til Facebook-sider,
hjemmesider og apps indenfor de fleste af emnerne.

Mangler du tag over hovedet - så prøv
følgende hjemmesider:
• Ungdomsboligaarhus.dk
• Aarhusbolig.dk
• Boligportal.dk
• Lejebolig.dk
• Koll.au.dk
• Studyshare.dk@kategoriliste@couchshare
• Facebook.com/groups/minlejeboligaarhus

Studenterhåndbog // 11

Læs mere:
• Abildskou.dk
• Dsb.dk/ung
• Dsb.dk/orange
• Gomore.dk
• Midttrafik.dk
• Rute1000.dk
• Rødbillet.dk

FRA A TIL B
I SMILETS BY
Aarhus er en cykelby. Der er kort afstand til langt de fleste ting,
og med cyklen kommer du nemt omkring i Aarhus. For de lokale
cykellister er Aarhus dog også kendt for sit bakkede terræn.

Aarhus centrum ligger som i en
bakkedal, hvor alle veje derfra fører dig opad. Det gælder også for
universitetets bygninger, og skal du
til undervisning, vil du ofte skulle
arbejde dig op af enten Randersvej,
Ringgaden eller Langelandsgade.
Alligevel vil du opleve, at bakkerne
mod universitetet er tæt pakket af
studerende, der i stride strømme slider i pedalerne.
Rejse på fire hjul
Aarhus har et godt busnet, og A-linjerne (A1-A5) kører hvert 10. minut i
dagtimerne; de andre busruter kører
med længere interval. En 2-zoners
billet koster 20 kr., som købes i en
billetautomat i midten eller bagerst i
bussen - ikke hos chaufføren, som
12 // Studenterhåndbog

du måske er vant til. Der er jævnligt
kontrollører, og det koster 750 kr.,
hvis du ikke har billet. Hvis du bruger bussen som fast transportmiddel, kan du med fordel investere i et
periodekort. Har du et Rejsekort kan
du også bruge det i Aarhus - Det kan
bruges i alle Aarhus’ bybusser.
Læs mere om periodekort, rejsekort og beregn priser på midttrafik.
dk. Husk, at du ikke kan betale med
sedler eller dankort i busserne, men
kun mønter.
Letbanen er den nye store infrastrukturelle satsning i Aarhus. Ruten
strækker sig fra Grenaa, som ligger
på næsen af Djursland og igennem
midtbyen til Odder. Hele ruten planlægges at være i brug i oktober. Letbanen gør det forhåbentlig nemme-

re for studerende, som har bosat sig
udenfor Aarhus, nemmere og hurtigere kan komme ind til universitetet.
Har du fået en genstand eller to ind
under vesten til fredagsbaren og
ikke kan styre din tohjulede kammerat - eller har du bare misset
natbussen - så kan du ringe til Aarhus Taxa på 89484848 eller DanTaxi på 70252525. Det er også muligt
at downloade deres app, hvis du vil
undgå telefon-kø.
Skal du østpå?
Skal du et smut til det københavnske, er Rute1000 den billigste mulighed for dig som studerende. En
billet koster sølle 49 kr., så længe du
husker dit nyanskaffede studiekort
fra universitetet. Busselskabet Rød
Billet.dk tilbyder også studievenlige priser. Her koster en billet for
en studerende 90 kr. fra mandag til
torsdag og 120 kr. fra fredag-søndag.
Vær dog opmærksom på at bestille

billetten online, da prisen ellers er en
anden. Endelig kan du også søge efter et billigt lift på GoMore.
Alternativt kan du tage fra Aarhus
til København med den gode gamle
traver DSB. Hvis du er under 25 år
eller modtager SU, er du berettiget
til et DSB Ung Kort (tidligere Wildcard). Det koster 150 kr. for et helt
år (du kan få det til 125 kr., hvis du
vælger at få det i DSB-appen frem
for et gammeldags plastikkort). Med
DSB Ung Kort får du 50% rabat på
rejser fra mandag til torsdag samt
lørdag, mens du får 25% rabat fredag
og søndag samt på årets største rejsedage. Det kan købes på: www.dsb.
dk/kampagner/dsb-ung.
Hvis den aarhusianske geografi er ny
for dig, og busnettet virker uoverskueligt, så hent Rejseplanens app.
Her kan du nemt og hurtigt indtaste
din start- og slutdestination og få
forslag til, hvilken bus du kan hoppe
på.
Studenterhåndbog // 13
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KÆRE
STUDERENDE
Jeg vil gerne ønske dig et varmt velkommen til Aarhus Universitet.
Du går en spændende tid i møde,
og du er sikkert både en smule nervøs for og spændt på at komme i
gang med dit studieliv.
Sådan havde jeg det selv i 1977,
hvor jeg selv for første gang satte
mine ben indenfor murene på universitetet. Nervøs, fordi, det er en
ny verden med nye bøger som skal
læses og nye undervisningsmetoder, man skal vænne sig til. Spændt,
fordi der er nye kammerater, man

skal lære at kende. Måske er du endda flyttet hertil fra en anden by eller
et andet land.
Hos os vil du sammen med dine
40.000 medstuderende blive fagligt
udfordret, og det kan af og til synes
hårdt. Det er helt naturligt, for niveauet skal være højt på universitetet.
Du vil udvide din horisont og forhåbentlig blive levende engageret i
dit fag, fordi stoffet vækker din nysgerrighed. For mig var det fysik, jeg
i den grad kom til at brænde for. Jeg
håber, at du får den helt samme oplevelse med dit fag.
Men nysgerrighed er mere end forelæsninger og læsesalen. Universitetet handler nemlig også om at
være sammen. At tale sammen og
inspirere hinanden, også i hyggeligt
lag. Engagér dig i vore studenterorganisationer og besøg vores fredagsbarer eller andre af de steder,
hvor de studerende samles. Det skal
også være sjovt ved siden af det hårde arbejde.
Tag imod alt det universitetet tilbyder både socialt og fagligt. Der
er ikke én rigtig måde at studere
på, men mit råd er at lade din nysgerrighed være dit brændstof. Det
handler universitetet om, også i
dag. Jeg håber, du får en fantastisk
studietid.
Hjertelig velkommen.
Brian Bech Nielsen
Rektor ved Aarhus Universitet
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lekylærbiologi til kommunikation
og ingeniørvidenskab.

HVAD ER
UNIVERSITETET?
Hvad er universitetet egentlig for noget? Studenterrådet giver
dig her et overblik over universitetets særlige kendetegn og
mange forskellige uddannelser, så du kan blive klogere på dit
nye uddannelsessted.
Universitetet, som den institution vi kender i dag, er ældgammel. Rollen
som samfundets center for højere lærdom stammer helt tilbage fra omkring 1200-tallet. Dengang var det primært kirkens folk, som gik på universitetet, og fokus lå på at fortolke og sammenstille Aristoteles’ værker
med kristendommens tekster. De første universiteter lå i Bologna, Paris
og senere Oxford, men siden har de bredt sig over hele verden. I dag er
det universiteternes opgave at uddanne og forske. Aarhus Universitet varetager begge opgaver, men har også i en nyere strategi tilføjet målene om
videns- og talentudvikling.
I dag er Aarhus Universitet – efter en række omfattende fusioneringer
med Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Aarhus School of Business, Handels-og
Ingeniørhøjskolen i Herning og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – vokset til omkring 36.500 studerende. Universitetets uddannelser
dækker bredt over mange af samfundets aspekter, lige fra teologi over mo16 // Studenterhåndbog

Den politiske og
administrative opbygning
Som studerende er det godt at kende
til universitetets opbygning og vide,
hvem der træffer hvilke beslutninger, så du ved, hvem du skal gå til,
hvis du har problemer eller ønsker at
få indflydelse.
Bestyrelsen på Aarhus Universitet er
den øverste myndighed på universitetet og består af 11 medlemmer.
Seks er eksterne medlemmer, og
fem har deres daglige gang på universitetet, hvor de studerende har to
pladser. I efteråret 2016 blev Lieve
Vermeulen og Sune Koch Rønnow
fra Studenterrådet valgt som repræsentanter for de studerende i bestyrelsen. De er valgt for ét år, og deres
opgave er at varetage de studerendes
interesser og tale deres sag. Bestyrelsens mål er at varetage universitetets
interesser inden for uddannelse og
forskning samt at fastlægge retningslinjer for organisationen, langsigtet virksomhed og universitetets
udvikling. Desuden er det bestyrelsens opgave at beslutte, hvordan universitetets penge skal fordeles til de
forskellige hovedområder, og det er
bestyrelsen, der skal godkende universitetets budgetter.
Under bestyrelsen er Rektoratet,
som udgøres af universitetets rektor Brian Bech Nielsen, prorektor
Berit Eika og universitetsdirektøren
Arnold Boon. Rektoratet står for
universitetets daglige ledelse, som
bestyrelsen har fastlagt rammerne

for. Rektoratet udgør sammen med
dekanerne for universitetets fire
hovedområder universitetsledelsen.
Hvert hovedområde har en dekan
som øverste leder. Dekanen er ansat
af rektor og står for at sikre kvaliteten af uddannelse, undervisning og
forskning. Desuden er det dekanens
opgave at godkende studieordninger,
som er den lov, der beskriver de forskellige uddannelser. På institutterne
finder man øverst en institutleder,
som er ansat af dekanen og har til
opgave at varetage instituttets daglige ledelse. Institutlederen skal ligesom dekanen sikre sammenhængen
mellem instituttets undervisning og
forskning. Hver uddannelse eller
uddannelsesgruppe har desuden et
studienævn og en studieleder. Studielederen er ofte medlem af studienævnet, som er et nævn sammensat
af det samme antal studerende og
ansatte på uddannelsen. De studerende vælges til studienævnet for en
étårig periode. Studienævnet har til
opgave at tilrettelægge og udvikle
uddannelserne, hvilket blandt andet
omfatter at bestemme eksamensformer og fagudbud.
Studienævnet står for opfølgning på
evalueringer, forslag til ændringer i
studieordninger og godkendelse af
undervisningsplaner. Det er dem, du
skal skrive til, hvis du for eksempel
skal søge dispensation til at tage en
eksamen under andre vilkår eller
ønsker at klage over en karakter.
				
Den faglige opbygning
Aarhus Universitet består af fire hovedområder. Hvert hovedområde
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STUDIEMESSE

TILBUD
Tilmelding 0,September

gratis*

spar
op til

368,BEDSTE FITNESS I AARHUS

repræsenterer hver sin gren inden for videnskaben. Aarhus Universitets
fire hovedområder er: Arts, Science and Technology, Health samt Business and Social Sciences.
Hvert hovedområde består af en række institutter, som er mindre områder, der tager sig af specifikke studier. Under Arts ligger for eksempel
Institut for Æstetik og Kommunikation, som blandt andet varetager uddannelserne i Børnelitteratur, Informations- og Medievidenskab, IT og
Didaktik, Lingvistik, Nordisk Sprog og Litteratur, Semiotik, Vesteuropæiske Sprog- og Kulturfag samt de æstetiske fag.
Når du begynder på universitetet, studerer du typisk på en bacheloruddannelse, der som regel tager tre år. På mange studier er det påkrævet, at
du efter to år læser et suppleringsfag af ét års varighed eller et sidefag, som
typisk tager to år. Herefter kan du kalde dig selv bachelor. De fleste studerende fortsætter med en toårig kandidatuddannelse på universitetet, når
de er blevet bachelorer. Her kan du vælge at læse en kandidat, som ligger
tæt op af fagligheden i din bacheloruddannelse. Eller du kan starte på en
kandidat, som giver dig en anden faglighed og som dermed gør din samlede uddannelse bred og tværfaglig. De færreste studerende ved, hvad de
vil læse på kandidatuddannelsen, når de starter på universitetet. Gælder
det også dig, skal du ikke fortvivle. Undervejs i din bacheloruddannelse
bliver du guidet af dine studievejledere, når du skal vælge side- eller suppleringsfag og senere kandidatuddannelse.

Studerende

169,per mnd

2000 kvm fitnesscenter
Fitness og cardio på TOP udstyr
Fitness Guides og Personlige Trænere
80 ugentlige hold
Crosstraining
Outdoor træning

*Tilbuddet er gældende fra 1/9 – 13/9 2017 og giver adgang til træningsfaciliteterne
Viborgvej 3, 8000 Aarhus C. Prisen forudsætter 1 måneds binding og oprettelse via PBS.
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud.
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GØR EN
FORSKEL
På universitetet kan du få indflydelse eller engagere dig i
studielivet på mange forskellige måder. Her er en oversigt
over nogle af de mange muligheder, du har for at gøre en
forskel på dit fag.

Hvis du vil have indflydelse på alt lige fra de fysiske rammer til det faglige indhold på dit fag, er det dit fagråd, du skal engagere dig i. Fagrådet
er en samling af studerende på dit fag, som arbejder for de studerendes
interesser. Her har du en unik mulighed for at udtrykke dine erfaringer
med, hvad der fungerer godt, og hvad der bør ændres. I samarbejde med
dine medstuderende kan du gennem fagrådet rent faktisk gøre en forskel.
Fagrådet giver dig en enestående mulighed for at arbejde for en bedre
uddannelse og et federe studiemiljø, samtidig med at du lærer studerende
fra forskellige dele af din uddannelse at kende.
						
Studienævn
Beslutninger vedtaget i studienævnene har stor betydning for dit studie.
Her behandler repræsentanterne undervisningsevalueringer, rusarrangementer, uddannelsens generelle kvalitet samt sager om dispensation,
merit og lignende. Studienævnene har altså ansvar for alt, der vedrører
uddannelse. Nævnenes medlemmer er ligeligt fordelt mellem studerende
og undervisere/forskere, hvilket giver studerende en høj grad af direkte
indflydelse. Repræsentanter for de studerende i studienævnene vælges
oftest i fagråd og fagudvalg, da de engagerede her har fingeren på pulsen
med hvilke sager, der optager de studerende. Stiller du op som repræsentant i dit studienævn, skal du deltage i ca. tre til fem møder pr. semester.
Du kan også stille op som suppleant, hvilket giver dig mulighed for at
sidde med til studienævnets møder og få et indblik i arbejdet – dog uden
at have stemmeret.
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Fredagsbaren og festudvalget
Vil du være med til at sikre, at de studerende på dit studie har et
hyggeligt og festligt samlingssted at mødes hver uge? Og har du
lyst til at møde en masse studerende fra forskellige semestre på
dit studie? Så skal du engagere dig i fredagsbaren på dit studie.
Her får du mulighed for at sætte dit præg på din lokale fredagsbar. Du kan for eksempel være med til at bestemme, hvilke øl
I skal sælge, hvordan fredagsbaren skal udsmykkes, og hvilke
arrangementer I skal lave. Din indsats påskønnes af de studerende, som fredag efter fredag nyder barens skønne øl i godt
selskab. Ligesom fredagsbaren, er festudvalget en vigtig del af
det sociale liv på studiet.
Det er forskelligt fra studie til studie, hvor mange fester der arrangeres, men gennemsnittet er to pr. semester. Ofte har festerne et tema, der indebærer udklædning, konkurrencer og andre
sjove aktiviteter. Som en del af festudvalget kan du være med til
at gøre festerne sjove ved at sætte dit præg på plakaten, temaet
og aktiviteterne. Du kan hjælpe med at indkøbe drikkevarer,
pynte op eller agere bartender og på den måde være en del af et
socialt samlingssted for flere årgange fra dit studie.
Foredragsforeninger
En del af det faglige liv på universitetet foregår uden for den
obligatoriske læsning og de skemalagte forelæsninger. Et ekStudenterhåndbog // 21

sempel er de mange foredragsforeninger, som giver
dig gode muligheder for enten at beskæftige dig med
det fag, du brænder for, eller snuse til de andre fagområder, som findes på universitetet. De fleste fag har
deres egen foredragsforening, og det vil typisk være ét
af de tilbud, du bliver introduceret til i rusugen. Du
kan være med til at give foredragene en høj kvalitet og
gøre dem attraktive for mange studerende ved at være
med til at arrangere foredragene, invitere oplægsholdere og gøre de praktiske ting klar på dagen.
					
Akademisk Råd
Akademisk Råd er et rådgivende organ for dekanatet, som er ledelsen på hvert fakultet. Akademisk Råd
behandler og diskuterer vigtige emner som fordeling
af bevillinger, studiestruktur, forskning og uddannelse. Akademisk Råd består af repræsentanter fra det
videnskabelige personale (forskere og ph.d.’ere) såvel
som repræsentanter for de studerende, som alle er demokratisk valgt.
Hvis du vil være med til at påvirke dekanatets beslutninger, der kan have afgørende betydning for den
måde, din uddannelse og undervisning bliver gennemført på, så kan du via dit fagråd stille op til Akademisk Råd.
Der er i omegnen af tre møder pr. semester.
					
Studenterrådet ved Aarhus Universitet
Studenterrådet er en politisk studenterorganisation,
der uafhængigt af partipolitiske interesser arbejder for
de studerendes fælles vilkår og interesser. Studenterrådet består af et sekretariat og et forretningsudvalg,
der arbejder tæt sammen med Fællesrådet på Aarhus
Universitet.
Hvis du vil være med til at påvirke ledelsen på universitetet til gavn for de studerende på det generelle niveau, så er det Studenterrådet, du skal engagere dig i.
Vi har et tæt samarbejde med Danske Studerendes
Fællesråd (DSF), som arbejder for de studerendes vilkår på landsplan.
Du kan læse meget mere om Studenterrådet, Fællesrådet og Fagråd i næste kapitel.
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Studenterrådets Aktivitetspulje
Har du og dine medstuderende fået en god idé til et nyt projekt på jeres
studie, eller har jeres forening økonomiske problemer? Så kan I ansøge
om tilskud fra Studenterrådets aktivitetspulje. Aktivitetspuljen har til formål at yde økonomisk støtte til faglige og/eller studenterpolitiske aktiviteter og foreninger.

Aktivitetspuljen støtter
•T
 ilskud til aktiviteter, såsom arrangementer og kampagner
•O
 pstart af nye faglige og/eller studenterpolitiske foreninger
•L
 ukningstruede faglige og/eller studenterpolitiske foreninger
Aktivitetspuljen støtter ikke
•D
 riftstilskud til eksisterende foreninger
• S ociale aktiviteter
Hvor meget giver vi?
• S om udgangspunkt 2.500 kr. Ekstraordinært kan der ydes op til 5.000
kr.
Læs mere om Aktivitetspuljen her:
sr.au.dk/om-os/tilbud/fonde/studenterraadets-aktivitetspulje
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STUDENTERRÅDET
Studenterrådet ved Aarhus Universitet holder til i Studenternes Hus, hvor du også finder Stakladen og Studenterhus
Aarhus.

Studenterrådet ved Aarhus Universitet er de studerendes talerør på universitet på samtlige niveauer, hvor uddannelse og forskning bliver behandlet. Studenterrådet består af repræsentanter fra alle fagråd, der er
organiseret i Studenterrådets øverste organ, Fællesrådet.
Studenterrådet er repræsenteret i alle sammenhænge for at sikre de studerende størst mulig indflydelse. Det er lige fra studienævn på de enkelte
uddannelser, Akademiske Råd på fakultetsniveau til Universitetets bestyrelse og Danske Studerendes Fællesråd (DSF).
Eksempler på vores indflydelse:
• I Studienævn på hvert enkelt studium.
• I Akademiske Råd på hvert fakultet.
• I Universitetsbestyrelsen, hvor vi som studerende har to repræsentanter, der netop nu er to fra Studenterrådet.
• Lokalpolitisk hvor vi forsøger at påvirke dagsordenen i byrådet. Især
hvad angår boligforhold og transportpolitikken.
• På landsplan hvor vi i samarbejde med de andre universiteter og videregående uddannelser gør et stort arbejde for at påvirke politikerne
på Christiansborg til at tage ansvar for de studerendes uddannelser og
levevilkår.

Studenterrådet afholder demonstration i Aarhus den 13. oktober 2016
mod regeringens planer om milliardnedskæringer på uddannelse og SU.
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Studenterrådets forretningsudvalg, der trådte til den 3. marts 2017.
Studenterrådet er
en politisk aktør
Alle studerende har en række fælles
interesser: SU, bolig, et godt studiemiljø samt et ønske om en gratis
uddannelse af god kvalitet under
rimelige vilkår. For at sikre disse
interesser skal der kæmpes for dem
politisk. Derfor er det vigtigt for
Studenterrådet at samarbejde med
og lægge pres på politikere og beslutningstagere for at skabe de bedst
mulige vilkår for de studerende ved
Aarhus Universitet.
Fagråd - din vej
til studenterrådet
Fagrådene findes på de enkelte uddannelser og repræsenterer her de
studerende på det specifikke studie.
Det er via deltagelse i et fagråd, de
fleste studerende får kontakt med
Studenterrådet. Fælles for fagrådene
er, at alle studerende er velkomne og

kan få ordet på fagrådenes møder.
Det er her, du kan være med til at
sætte dit eget præg på dit studie.
De studerendes rettigheder
Fagrådenes vigtigste opgaver er at
sikre de studerendes rettigheder og
skabe udvikling på det enkelte studie, hvor Studenterrådet repræsenterer alle studier. Samtidig er fagrådene også med til at forbedre det
sociale liv med alt fra sammenkomster med andre fagråd til de mere
faglige problematikker om, hvor
mange læsepladser, der skal være på
studiet. Fagrådene kan træffe beslutninger alene, men de fungerer også
som baggrundsgruppe for de studerende, der sidder i Studienævn og
Akademiske Råd.
Fællesrådet
Fællesrådet er en sammenslutning af
alle fagrådene, de har derfor en muStudenterhåndbog // 25

lighed for at sende repræsentanter til
Fællesrådets møder. På Fællesrådets
møder er man sammen med studenterrepræsentanter fra andre fag og
diskuterer, hvad vi som studerende
i fællesskab skal mene om forskellige emner, der vedrører livet som
studerende; fx emner som SU, bolig,
undervisningsmiljø og studiemiljø. Fællesrådet er dem, der vælger,
hvem der skal sidde i Studenterrådets daglige ledelse, Forretningsudvalget. Alle fagrådene er en del af
Studenterrådet. Med denne brede

Rundvisning på Studenterrådets
Studiemesse: Rektor på AU, Brian
Bech Nielsen (1. fra venstre) og
borgmester Jacob Bundsgaard
(2. fra venstre).

faglige organisering repræsenterer
Studenterrådet alle de studerende på
Aarhus Universitet.
Studenterrådets ledelse
Studenterrådets Forretningsudvalg
(FU) er ledelsen af Studenterrådet.
Udvalget består af op til syv studerende fra forskellige studieretninger,
som bliver valgt til af Fællesrådet
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hvert år i februar. Forretningsudvalget varetager Studenterrådets politiske arbejde og følger den aktuelle
udvikling på den studenterpolitiske
scene både lokalt på universitetet,
men også på nationalt plan.
Politiske fokusområder
Forretningsudvalget følger nøje med
i både den interne og den offentlige
debat, og vi reagerer på de sager, der
har indflydelse på de studerendes
hverdag. Studenterrådet har bl.a. følgende fokusområder:
Flere og billigere
studieboliger
Den samlede mængde studerende i
Aarhus stiger kontinuerligt, og i årevis har der været en enorm uligevægt
mellem det øgede antal studerende
og antallet af nybyggede ungdomsboliger. Hvert år i tiden omkring
studiestart oplever vi studerende,
der pendler langvejs fra i månedsvis,
bor i containere, sover i biler eller
hos velvillige familiemedlemmer,
venner eller bekendte. Det er ikke
en holdbar løsning. Derfor arbejder Studenterrådet sammen med
universitetet, Aarhus Kommune og
andre organisationer for at forbedre
de studerendes boligsituation. Det er
bl.a. en målsætning for os, at det nye
Campus 2.0 skal indeholde nye boliger for studerende. Derudover vil vi
sikre, at de nye planer for opførelse
af almene boliger i Aarhus skal være
til at betale for studerende, samt at
offentlig transport og cykelstier skal
være særligt tilrettelagt for at komme til og fra sin uddannelsesinstitu-

Mangler du en gratis kuglepen eller håber du på, at vinde lækre præmier.
Så er Studenterrådets Studiemesse altid et besøg værd.

tion. Yderligere er vi repræsenteret i det regionale indstillingsudvalg for
kollegieboliger i Aarhus og Omegn og arbejder med projekter for at sikre
de studerende tag over hovedet såsom Couchshare. Tjek: studyshare.dk/
kategoriliste/couchshare
Til kamp mod besparelser
Studenterrådet står altid klar til kamp, når vores levegrundlag eller uddannelseskvalitet er truet. Gennem et bredt samarbejde med de øvrige
uddannelsesinstitutioner kæmper vi i Uddannelsesalliancen og Danske
Studerendes Fællesråd mod enhver forringelse af de studerendes vilkår.
I efteråret demonstrerede vi mod de planlagte forringelser af vores levegrundlag, SU’en, som en del af 2025-planen. Forringelserne er sidenhen
blevet udskudt, men vi står klar igen hvis regeringen lægger op til besparelser i 2018.
Studiemiljø
Som studerende på Aarhus Universitet er det afgørende, at vi har indflydelse på vores uddannelse og hverdag på uddannelsesinstitutionen. Det
gælder også vores studiemiljø. Derfor arbejder vi aktivt i etableringen af
det nye Campus 2.0 for at sikre, at der er nok undervisningslokaler og
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læsepladser til de studerende, og vi
kæmper for, at beslutninger om studiemiljø tages lokalt og med inddragelse af de studerende.
Uddannelsesloftet
Retten til at tage en uddannelse,
kunne ombestemme sig og videreog efteruddanne sig er afgørende for
Studenterrådet. Regeringens uddannelsesloft er ikke bare et slag mod
den ret – det har også afgørende
konsekvens for de studerendes valg
af uddannelse og deres gennemførsel. Studenterrådet vil til enhver tid
kæmpe for de studerendes ret til at
vælge, vælge om, være i tvivl og finde vej.
Hvad laver vi udover politik?
Studenterrådet er andet end ren politik. Studenterrådet tilbyder også en
lang række servicetilbud, der har til
formål at gøre dit liv som studerende
både lettere, billigere og sjovere. Disse tilbud er kort opridset i det følgende, men bliver alle nærmere beskrevet i andre kapitler i denne bog.
Studiemesse
Studenterrådet arrangerer en studiemesse ved studiestart sidst i august,
hvor du kan få en masse gode tilbud
på alt fra aviser og biografture til valg
af bank og forsikringsselskab.
Danmarks Største Fredagsbar
og Idrætsdag
Studenterrådet arrangerer i samarbejde med Aarhus UniversitetsSport Danmarks Største Fredagsbar
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og Idrætsdag. Den ligger fast hvert
år den anden fredag i september.
Studenterhåndbog
Studenterrådet er også hjernerne
bag den studenterhåndbog, du læser
i netop nu.
Kurser
Studenterrådet afholder en række
kurser, der kan være behjælpelige
for dig på dit nye studium og styrke din faglighed. Vi har tidligere
udbudt kurser i perfektionstrang,
studieteknik, stresshåndtering, studieøkonomi, Photoshop og InDesign. Kurserne kan du finde på vores
hjemmeside.
Retshjælpen
Studenterrådet tilbyder gratis retshjælp, hvis du har behov for juridisk assistance til eksempelvis
gennemlæsning af leje- og ansættelseskontakter. Kontaktoplysninger,
åbningstider m.m. finder du på vores hjemmeside.
Sekretariatet
Til at varetage alle disse opgaver har
Studenterrådet et sekretariat, der
dagligt er åbent for henvendelser.
Her er ansat ca. fem personer, udover dem der står for Retshjælpen og
Delfinen. Der er derudover ansat en
leder af sekretariatet og en bogholder/sekretær. Du er velkommen til
at henvende dig indenfor kontorets
åbningstid, hvis du har spørgsmål.
Åbningstiderne finder du på vores
hjemmeside.

GRATIS
RETSHJÆLP
FOR ALLE
Vidste du, at Studenterrådet har en
retshjælp? Det betyder, at du som
studerende – ligesom alle andre –
kan få gratis juridisk rådgivning inden for stort set alle områder. Har
du en urimelig udlejer, skal du giftes med kæresten, eller er du blevet
snydt på Den Blå Avis, så tag kontakt
til os. Retshjælpen består af 16 engagerede jurastuderende, som brænder for at hjælpe mennesker gennem
den kringlede paragrafjungle.
Er din lejekontrakt i orden?
I Aarhus er der mange, som bor til
leje. Mange bor hos boligforeninger
og lignende, men et stadig større antal bor hos private udlejere, og ikke
alle private udlejere har helt styr på
lejeloven og de rettigheder, lejerne
har.
Det er derfor vigtigt, at man er klar
over, hvilke forpligtigelser og rettigheder man har som lejer, og om der
er noget særligt, man skal være opmærksom på, når man underskriver
en lejekontrakt.
Hos Studenterrådets Retshjælp kan
vi gennemgå din lejekontrakt og
fortælle dig, hvad du skal være opmærksom på, så du undgår proble-

mer med din udlejer, ligesom vi kan
vejlede dig vedrørende allerede opståede konflikter. Du kan ligeledes få
hjælp til at vurdere, hvorvidt du betaler for meget i husleje.
Hvor finder du os?
Studenterrådets Retshjælp bor ved
Studenterrådet i Studenternes Hus
(på samme side som Unibaren).
Du kan kontakte os på e-mail ret@
sr.au.dk, ringe til os på 8715 3878
eller møde personligt op i åbningstiden. Derudover kan vi hver tirsdag
findes nede på Dokk1, hvor der er
mulighed for at få personlig rådgivning. Retshjælpen har tavshedspligt,
hvilket betyder, at personlige oplysninger og anden information ikke
videregives til nogen.
Læs mere, og find vores åbningstider
under ‘Retshjælpen’ på sr.au.dk.
Hvad kan vi hjælpe med?
Ansættelsesforhold, lejeforhold,
skilsmisse, forældremyndighed,
samvær, dødsfald, arv, erstatnings- og forsikringsforhold, SU
og sociale ydelser, køb og salg af
genstande, forbrugerrettigheder og
meget mere!
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KANTINER
PÅ AU
Universitetets kantiner er gode alternativer til madpakken,
og det er oftest billigere at købe mad her end andre steder
i byen.
Ofte vil du måske være tilbøjelig til
at sætte kursen mod den nærmeste
kantine, men der er stor forskel på
pris, kvalitet og atmosfære i de mange forskellige kantiner, så det kan altså godt betale sig at snuse lidt rundt
for at finde lige præcis din favorit!
Her har du dem, der ifølge Studenterhåndbogen er et besøg værd:
Studenternes Hus ligger centralt på
Aarhus Universitet. Derfor er Stakladens kantine (Frederik Nielsens vej
2, bygning 1422) et nemt og neutralt
sted at mødes, når man skal spise
sammen med studerende fra forskellige studieretninger. Mange ansatte
på universitetet spiser her, og det er
også et oplagt sted at lave gruppearbejde. De har en dagens ret hver dag,
samt en lækker og innovativ salatbar.
For mange emmer stedet desuden af
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gode minder fra arrangementer i det
store lokale, der blandt andet også
benyttes til koncerter og stand-up.
På den modsatte side af gaden finder
du Statsbibliotekets Kantine, som
klart også kan anbefales. Her finder
du dagligt to forskellige varme retter,
salatbar, sandwichs og et stort udbud
af kager. Kom gerne i god tid for at
have størst muligt udvalg.
Matematisk Kantine (Ny Munkegade 116, bygning 1530) er nok mest
berømt for at have universitetets absolut bedste kagebord; derfor er den
også kendt som ”kagekantinen”. Men
de laver altså også god, gedigen mad
til særdeles fornuftige priser. Du kan
anskaffe dig et kantinekort, der giver
10% rabat på alt, og som også kan
bruges i Fysisk og Kemisk Kantine. I
Matematisk Kantine er der desuden

også aftenåbent, hvor der tilbydes
en stor og lækker all-you-can-eat
buffet.
Fra den højtbeliggende Fysisk Kantine er der fantastisk udsigt ud over
Aarhus by. I Kemisk Kantine kan
du få friskpresset juice og forskellige grøntsagsshots. Studenterhusfonden driver blandt andre Samfundsfaglig Kantine, Nobelparkens
Kantine, INCUBA på Katrinebjerg
og Stakladen. Her er fokus på økologi og bæredygtighed, og maden er
ekstra lækker (men også lidt dyrere).
Især kantinen i Nobelparken har en
mundvandsfremkaldende salatbar,
og der er gode muligheder for at spise vegetarisk. Sidst, men ikke mindst
bør du også prøve kantinen på BSS
Caf ’Inn, der ligger i store, lækre og
lyse lokaler med moderne indretning. Også her er der længe åbent, så
du kan snuppe en mundfuld aftensmad, hvis læsningen trækker ud.
Café&Deli ligger i Nobelparken
finder du et lille hyggeligt in-sted
sammen med et udvalg af hjemmelavede og økologiske Deli-produkter. Du finder alle slags café-kaffer
til meget konkurrencedygtige priser

sammen med et bredt sortiment af
bagermesterens gode kager og egne
brød. Samtidig kan du købe lidt hurtigt street-food, økologiske cocktails,
sodavand eller vin. I Deli’en kan du
også sammensætte en gavepakke af
lækre udvalgte produkter.
Ved Internationalt Center, (HøeghGuldbergs Gade 4, Bygning 1652,
ligger Dale’s Café), som drives af Studenterhusfonden. Cafeen har en stor
dejlig terrasse i Universitetsparken
til udeservering i sæsonen.
Her mødes studerende og personale
for at spise frokost, drikke kaffe eller
hygge sig sidst på dagen med en økologisk cocktail. Der kommer også en
del naboer og mødre fra Øgadekvarteret for at nyde de hyggelige omgivelser.
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LÆSEVANER OG
GODE STEDER
AT LÆSE
Som studerende på en videregående uddannelse skal du
igennem rigtig meget læsestof; det kan være alt fra 20 til
200 sider fra gang til gang. Det kræver en del selvdisciplin, en god solid bog og et hyggeligt sted at læse.
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Læsevaner
Det vigtigste er at forstå, at alle læser på forskellige måder. Der er ikke
en måde, som er rigtig, men hver
person har sin egen måde på læse
og lære på. Det svære er at finde
den læsemåde, der passer allerbedst
til én selv. Det er kun muligt at finde ud af ved at afprøve forskellige
måder. Nogle personer læser meget
langsomt og forstår pensum samtidig, andre læser meget hurtigt
og vender tilbage via opgaver eller
under repetition, så forståelsen fås
ved at gennemarbejde pensum, atter andre kan skimme teksten og
udvælge dét, de finder vigtigt. Der
kan også suppleres med nettet, videoer fra Youtube og andre online
læremuligheder. At sammenligne
sig selv med sidemakkeren er meget
naturligt, men husk altid på, at I er
forskellige og har forskellige læsevaner.
Anskaffelse af bøger
Nye bøger kan anskaffes hos Stakbogladen, som har til huse på Nordre Ringgade 3 (lige under Studenterrådets lokaler). Stakbogladen
dækker stort set alle fagområder.
Derudover fratrækkes 10% studierabat på den angivne pris. Rådgivning om de enkelte fagspecifikke
bøger foregår på de forskellige studier. Hos Medicinerladen FADL på
Nørre Allé 32 sælges bøger til stu-

Det skal du være opmærksom på når du køber bøger
•H
 usk at se efter udgaven af lærebogen på pensumlisten.
•V
 ed køb af bog følger der ofte en
online adgang med til e-bogen.

dieretninger på Health. Her fås også
10% rabat til studerende. På hjemmesider som saxo.dk og plusbog.dk
kan også købes studiebøger.
På pensum.dk kan du købe brugte bøger af andre studerende eller
selv sælge dine gamle studiebøger.
Udenlandske lærebøger kan anskaffes på amazon.co.uk eller rakuten.
dk. På ventus.dk kan du desuden
downloade kompendier og vejledninger gratis. Derudover er der en
del facebookgrupper, hvor pensum
sælges.
At låne studiebøger på biblioteket
er også en mulighed, ofte skal du
dog være opmærksom på, at der er
lange ventelister. Men hvis du står
og skal vælge mellem flere bøger til
samme pensum, er det en fordel at
låne de forskellige bøger og derefter
finde ud af, hvilken der passer bedst
til dig, inden du laver den helt store investering. Det Kgl. Bibliotek
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(statsbiblioteket.dk) er en god mulighed, hvor al bestilling af materiale
foregår via deres hjemmeside. Det skyldes, at bøgerne ikke er frit tilgængelige som på offentlige biblioteker, men skal findes frem fra det
store bogtårn, der utvivlsomt er Statsbibliotekets kendetegn. Det er en
fordel at registrere dig som låner på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside, det
giver dig fri adgang til online databaser over videnskabelige artikler og
tidsskrifter, e-bøger, leksika og ordbøger. Dokk1, som er beliggende på
havnen, er hovedbiblioteket i Aarhus, og derudover er der en del lokalbiblioteker rundt omkring i Aarhus, hvor adskillige af bøgerne også kan
lånes. Også her skal du være opmærksom på ventelister.
Læsesteder
Der er mange læsesteder omkring Aarhus Universitet. Det Kgl. Biblioteket har en stor læsesal, hvor der er en regel om total stilhed. I rummet
ved siden af findes en lidt mindre læsesal, hvor der ikke er krav om at
være nær så stille. På Det Kgl. Bibliotek er der mange gruppeborde og
hyggelige kroge, hvor man kan slappe af.
Aarhus University Library har flere biblioteker med dejlige læsepladser rundt omkring på Campus. Studerende på fakultetet Arts benytter
sig ofte af bibliotekerne i Nobelparken, Katrinebjerg, Moesgård og Kasernen. For studerende på Health er betjeningsstederne, Victor Albeck

Læsesalen på Det Kgl. bibliotek
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bygningen og Folkesundhed. Studerende på Science and Technology bruger oftest bibliotekerne på
Katrinebjerg, Navitas og AU Library i Ny munkegade. Studerende på
Aarhus BSS benytter sig ofte af AU
Library på Fuglesangs Allé, Bartholins Allé og Nobelparken. AU
Library dækker alle fakulteter og
består af fantastiske og hjælpsomme medarbejdere.
Den gode studiecafe
En gang imellem vil man gerne ud
og læse. Væk fra kontoret, ud og blive inspireret af summen og kreativ
atmosfære. Her giver vi dig fire bud
på en god studiecafé.
Summende kreativitet
i Vestergade
Lynfabrikken, Vestergade, 8000 Aarhus C.
Lynfabrikken ligger i en baggård i
Vestergade og hører til det kreative
fællesskab Lynfabrikken, der har
eksisteret siden 2002. Du parkerer
cyklen i gården og bevæger dig et
par etager op, hvorefter der åbner
sig et fantastisk, rustikt lokale med
masser af siddepladser, når du åbner døren til venstre. Der er en hyggelig, åben bar i enden af lokalet og
god stemning fra musikken i højta-

Lynfabrikken

lerne, og ledningsstikkene hænger
ned fra loftet og kalder på, at du opretter din arbejdsstation. Samtidig
får duften af kaffebønder dig snart
lokket til at foretage en bestilling
fra det udvidede kaffekort, der også
indeholder den simple, sorte kop til
28 kr. – og 15 kr. for refill. Caféen
summer af kreativitet, når lyden fra
læsegruppen, venneparret, arbejdsmødet og computertasterne blandet
sig i det gamle fabrikslokale. Og stedet er selvsagt populært, så tag for
en sikkerheds skyld afsted til klokken ni, hvor dørene åbnes.
Åbent og folkeligt
miljø på Godsbanen
Spiselauget, Skovgaardsgade 3, 8000
Aarhus C.
Den ét år gamle restaurant og café
Spiselauget i hjertet af det kreative
miljø på Godsbanen ønsker at være
et åbent og folkeligt spisehus, hvor
kultur, mad og mennesker kan mødes. Studerende, kreative iværksæt-
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DELFINEN
Studiemagasinet ved Aarhus Universitet

Hvor meget
kaffe får jeg
brug for til
fire timers
forelæsning?

Hvad er
Tour de
Fredagsbar?

Hvordan
finder jeg
bygning 1185?

tere og andre ildsjæle har i stor stil
taget det nye sted til sig, og caféen
er perfekt, uanset om du skal mødes
med andre eller fordybe dig alene.
Caféen ligger i urbane omgivelser
under et råt betonloft og kalder sig
en Gastro Pub, men pub-ordet skal
du ikke lægge for meget i. Med sine
usandsynligt lange forlængerledninger er caféen det perfekte sted
at sidde med sit arbejde, og samtidig kan Spiselauget rumme mange
mennesker på én gang, hvis I har
behov for dét.
Studiepladser
med havudsigt
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2,
8000 Aarhus C
Med hovedbibliotekets nylige indflytning i spritnye rammer under
navnet Dokk1 på Aarhus Havn.
Dokk1 har et stort udvalg, når det
gælder læsepladser. Eksempelvis
kan du med din læsegruppe booke
en tid i et grupperum, du kan placere dig på læsesal, sætte dig i en sofa

eller ved et bord mellem bibliotekshylderne eller undervejs i dagens
arbejde nyde den storslåede udsigt,
hvis du er heldig at finde plads i en
af de komfortable stole placeret foran de store gulv-til-loft-vinduer, der
serverer en flot udsigt over Aarhus
Havn foran dig. Dokk1 åbner allerede kl. 8. og i weekenderne kl. 10.
Levende lys på bordet
på Nørregade
Løve’s Bog- og VinCafé, Nørregade
32, 8000 Aarhus C
Et populært sted blandt studerende er Løve’s Bog- og VinCafé. De
gamle træmøbler, de bløde sofaer,
de levende lys på bordet, bogrækkerne i den ene ende af lokalet og
vinreolerne i den anden er nemlig
sammen med til at skabe en troværdig ramme om et hyggeligt sted at
opholde sig. Sørg for at sætte dig i
nærheden af en stikkontakt eller en
forlængerledning, og du er sikret en
masse gode studietimer lige midt i
centrum af Aarhus.

Bliv journalist på Delfinen.dk
Delfinen er AU’s studiemagasin, skrevet af studerende. Her
sætter vi fokus på vores liv; studenterliv, natteliv, kulturliv og
byliv. Hvis du selv har lyst til at lægge arm med journalistikken,
er du velkommen til at stikke hovedet ind til åbent intromøde,
onsdag den 13. september kl. 16.00 ved Studenterådet.

Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000
Århus C
36 // Studenterhåndbog

delfinen-magasin.dk
delfinen@sr.au.dk
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FÅ HJÆLP
TIL DIT
MENTALE
HELBRED
I løbet af studiet kan du rende ind i nogle udfordringer, som
kan være svære at håndtere alene. Derfor er her en liste over
en række foreninger, som du kan opsøge i forskellige tilfælde.
Studenterrådgivningen
Studenterrådgivningen (srg.dk) er til for alle studerende på videregående uddannelser. Du kan både få gruppeforløb og individuelle forløb. Du
starter med forsamtale, som har en ventetid på 2-3 uger, derefter aftales
det videreforløb med rådgiveren. Du kan få hjælp til en bred vifte af
udfordringer som motivationsproblemer, præstationsbesvær, stress på
studiet og problemer med studiegruppen. Du kan møde op ved døren
i Ryesgade 23, 1 i Aarhus centrum og tale med en rådgiver, downloade
deres gratis studielivspjecer eller møde op til en workshop.
Angst
Er du ramt af angst eller bliver ramt af angst i løbet af dit studie kan
angstforeningen hjælpe dig med at håndtere dine udfordringer. Her kan
du få gratis telefonrådgivning og tale med andre som har det ligesom
dig på Angstforeningens forum eller deres Facebook-gruppe.
angstforeningen.dk
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Studenterrådgivningen har udviklet app’en ‘eksamensangst’. Det er en
gratis selvhjælpsapp, der hjælper dig gennem eksamen. App’en hjælper dig
hvis du er nervøs før eksamen, eller har svært ved at strukturere din tid
op til eksamen. Den indeholder en række forskellige øvelser og gode eksamensråd. Den findes også i en engelsk version kaldet ‘ exam stress’.
Her kan du læse om tilbud, der har til formål at øge din trivsel indenfor
studieplanlægning, studie- og læsegrupper, forberedelse til undervisning,
eksamensangst og stress.
Ensomhed
Ensomhed er et stigende problem blandt studerende viser nye undersøgelser. I Aarhus er der en organisation, som arbejder med ensomme
studerende: ventilen.dk.
Depression
Depression kan forekomme alle, og det er vigtigt at tag sygdommen alvorligt. Ræk hånden ud efter den gratis støtte som findes blandt andet
i Depressionsforeningen. Du kan få gratis telefonrådgivning og mødes
i lokalgruppen Aarhus for unge mellem 18-26 år og tale med andre i
samme situation. depressionsforeningen.dk
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Bøgerne til dit studium
Bøger om studieteknik
Ordbøger
Læsestativer
Studiekalendere
Brevordnere og ringbind
Registre og faneblade
Elastikmapper
Standardblokke
Kollegieblokke
Skriveredskaber
Hulapparater
Hæftemaskiner
Lommeregnere
blækpatroner
printerpapir

Din professionelle
boghandel på
Aarhus Universitet
Hos stakbogladen finder du udover de relevante bøger til dit
studium også diverse studieredskaber. Vi hjælper dig med at
printe eller kopiere dine opgaver i sort/hvid eller farve samt
indbinding med spiral- eller limryg. Du finder altid super gode
tilbud på bøger og papirvarer. Desuden kan du sælge dine
brugte studiebøger via vores hjemmeside.

Køb dine studiebøger i vores webshop
eller besøg os i Aarhus eller Herning
stakbogladen.dk
facebook.com/Stakbogladen
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Studenternes Hus
Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000 Aarhus C
86 12 88 44
books@stakbogladen.dk

10%
Studierabat
fratrækkes
bogens pris

Stakbogladen
- viden i stakkevis

Naturfag
Ny Munkegade, Bygning 1530
Universitetsparken
86 12 87 44
naturfag@stakbogladen.dk

Stakbogladen Birk
Birk Centerpark 5
7400 Herning
97 21 66 12
stakbokladen_birk@stakbogladen.dk
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AU KONFERENCE
CENTER
På Aarhus Universitet har vi et KonferenceCenter til ansatte, forskere og studerendes aktiviteter og møder. Beliggenheden er i
Stakladen, Fredrik Nielsens Vej 2-4, bygning 1421 & 1422.
Her afvikles året rundt mange forskellige typer af forsamlinger lige
fra store events, koncerter, seminarer og foredrag til mærkedage som
eksamensfest, runde fødselsdage,
forlovelse, bryllup eller studiegrupper, studenterforeninger og grupper
af studerende, der samles om fælles
interesser.
Skal du for eksempel samle interesserede til at planlægge en event eller
diskutere et emne, så kan du booke
et lokale til det. Og det er gratis, så
længe aktiviteten er relateret til Aarhus Universitet.
Det er Studenterhusfonden fra kontor på 1. sal i Stakladen, der driver

Universitetets KonferenceCenter og
leverer forplejningen, som for eksempel kaffe & kage, sandwich og
drikkevarer, hvis man ønsker dét i
forbindelse med brug af lokalerne.
I KonferenceCenteret findes lokaler
til alt fra 12 til 300 personer. Enkelte
af kantinerne på AU’s Campus kan
også udlejes til arrangementer. Se
nærmere, hvordan man booker lokaler på Studenterhusfondens hjemmeside: www.studenterhusfonden.
dk eller ring til dem på 87 15 39 10.

Bliv en bedre
studerende
Magistrene vil gerne hjælpe dig gennem studiet på bedst mulig måde. Derfor tilbyder vi vores studie
medlemmer en masse værktøjskurser, som både kan styrke dine kompetencer på studiet, men
også på studiejobbet og i livet efter studiet. Vi udbyder blandt andet:

Excel for humanister

Latex

Eksamensangst

Præsentationstræning

InDesign

Se muligheder

Tilmeld dig på
magistrene.dk
Like os på
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Magistrene studerende
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Danske Live artister og DJ’s
Danmarks Uoficielle
mesterskab i Ølbowling
Mad og drikke til studievenlige priser
Meld dig som frivllig, find aktivitets- og musik
programmet og meget mere på www.storfredag.dk

15. september 2017

TOUR
DE
FREDAGS
BAR
Uni er ikke kun lig med forelæsninger, tykke bøger og læsesale. I weekenderne er der proppet med feststemning rundt
på de mange, mange fredagsbarer, som eksisterer på universitetet i Universitetsparken og diverse kantiner.
Fredagsbarerne fungerer som samlingssted for de studerende og drives
af studenterforeninger på de forskellige studieretninger. Det er en sjov
måde at udforske campus, de andre studier og ikke mindst de andre
studerende på.
Eforen
Når de andre fredagsbarer lukker, kan du altid sætte kurs mod Eforen
tæt på Statsbiblioteket. Eforen er kollegiernes fredagsbar, hvor de har et
udvalg, som både er billigt og indeholder alt fra Ceres til specialøl og
stærke drinks. Der er åbent til kl. 5.
Umbilicus - Medicinsk Fredagsbar
Medicinernes fredagsbar findes i Uniparken, og her finder du i sandhed
en fest. Det er ikke her, du kan sidde i stille og rolige omgivelser og hyggesnakke over en øl eller ti. Til gengæld er baren helt ideel, hvis du vil
ud at feste, slå dig løs og demonstrere dine dansemoves på et tætpakket
dansegulv.
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“Studenterbaren” at Nordre Ringgade 3.

Katrines Kælder
Finlandsgade nr. 22 huser fredagsbaren på Katrinebjerg, hvor de ingeniørstuderende har hjemme. Baren i kælderen åbner kl. 13.00 og udskænkningen fortsætter til kl. 02.00. I Katrines Kælder er der som regel
konkurrencer med lækre præmier – ofte nogen, der kan drikkes.
Theos Bar
Teologis fredagsbar i Nobelparken er klart et besøg værd. Her er øllene
billige, og hvis du tjekker ind på Facebook, byder baren på et gratis shot.
Der spilles op til fest med pop- og rockmusik, ny som gammel, så her er
du garanteret fest og farver.
Kasernebaren
Kasernebaren på Langelandsgade er de æstetiske fags fredagsbar. Der er
ofte livemusik til at sprede hygge og feststemning, så sørg for at kridte
danseskoene!
Samfundsfaglig Fredagsbar
Jura, Statskundskab og Psykologi afholder i fællesskab fredagsbar i Samfundsfaglig Kantine. Her dystes der i Bezzerwizzer og bordfodbold over
iskolde fadøl, og i baren kan du være heldig at rafle dig til en gratis øl.
2-3 gange pr. semester afholdes der desuden lang fredagsbar, hvor dansegulvet er fyldt, og festen ikke slutter før kl. 02.00.
@lkymia
I Kemisk Fredagsbar finder du hver måned nye, sprængfarlige tilbud såsom ultrabillige shots og månedens drink til en 10’er. Hvis du er heldig,
er der temafest, og så kan du forvente dedikeret oppyntning og seriøs
udklædning fra kemikerne.
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FRED – Historisk Fredagsbar
I lokale 234 i bygning 1483 i Nobelparken har Historisk Fredagsbar til
huse, og her holder de hver fredag åbent til kl. 00 (én gang om måneden
til kl. 02). Det er her, de humanistiske studerende tager hen for at feste,
når de andre barer i Nobelparken lukker og slukker, og man kan derfor
støde ind i både teologi-, spansk- og selvfølgelig historiestuderende på
dansegulvet. FRED har et bredt udvalg af både øl og tøsedrinks. Den
billige brandert sikres af Ceres Top til en 10’er eller endnu bedre: Et
Aarhussæt til 15 kr. FRED er også leveringsdygtige i Bezzerwizzer, tænkeboks eller bordfodbold, men pas på – historikerne er kendte for deres
paratviden, heldige terninger og sublime skills i bordfodbold.
Klubben
Klubben er fredagsbaren på BSS, og kan du hver fredag aften finde høj
musik og dansegulv. Tæsk dine venner i brætspil, bordfodbold eller
beerpong, og glem ikke at smage signaturdrinken ”Lille Fugl”, der er
et absolut must. Men pas på – den slår hårdt! Klubben holder løbende
fester med forskellige temaer, og du vil ikke gå glip af deres årligt tilbagevendende arrangementer Børsbar og Club Klub!

Andre fredagsbarer:
ARABAR (Arabisk- og Islamstudier)
Biologisk fredagsbar (Biologi)
Chaos (Geoscience)
Die Rote Zone (Molekylærbiologi og -medicin)
Esperanto (Diverse sprogfag, bl.a. engelsk og spansk)
Fredagsbar.dk (Medie- og informationsvidenskab)
Fredagscaféen (Datalogi)
Fysisk Fredagsbar (Fysik)
Kalkulerbar (Matematik)
Konverterbar (Økonomi)
KOMMAbar (Nordisk og Lingvistik)
Kurts Strandbar (Journalisthøjskolen)
Nonsens (Erhvervskommunikation)
Pod Stolom (Østeuropastudier)
Penta Rei (Filosofi- og idéhistorie)
SIFFOS (Folkesundhedsvidenskab)
Studenterbaren
Symposion (Klassiske fag)
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KAPSEJLADSEN
KAMPEN OM DET GYLDNE BÆKKEN

Har du ikke allerede hørt om Kapsejladsen, skal du nok komme til at
stifte bekendtskab med dette legendariske arrangement. Kort fortalt
går det ud på, at omkring 25.000
studerende hvert år i slutningen af
april/starten af maj samles i Universitetsparken langs universitetssøens
bredder til den berømte og berygtede dyst: Kapsejladsen – Kampen om
Det Gyldne Bækken.
Allerede i løbet af de tidlige morgentimer er parken blevet forvandlet til
én stor festivalplads, hvor studerende fra alle fakulteter og vidt forskellige studieretninger holder morgensamling i ægte festivalånd, med alt
hvad det indebærer af hjemmebagte
boller, øl, Gammel Dansk, bannere
og elendig mobildækning. Sådan beskriver man måske i virkeligheden
bedst Aarhus Universitets ubestridt
største, tilbagevendende sociale begivenhed.
Men hvad går det hele ud på? Kapsejladsen er en dyst mellem de forskellige festforeninger på universitetet. I hvad der bedst kan beskrives
som en udvidet ølstafet kombineret
med en sø, flere heats og tilsat et
par farverige kajakker, kæmper for48 // Studenterhåndbog

eninger som Umbilicus (Medicin),
Ambrosia (Sygeplejerskerne) og TÅGEKAMMERET (Det Naturvidenskabelige Fakultet) mod hinanden til
sidste (øl)dråbe om det prestigefyldte trofæ Det Gyldne Bækken.
Foreningerne investerer både tid,
blod, tårer, penge, lever og sved i månederne op til dysten, og allerede i
februar kan du spotte dedikerede og
vinderlystne bestyrelsesmedlemmer
øve deres kajakteknikker i Unisøen.
Kapsejladsen indledes med storstilede introer fra de forskellige foreninger, og sejladsen har tidligere
været kommenteret af en perlerække
af kendisser, som for eksempel Tour
de France kommentatorerne Jørgen
Leth og Dennis Ritter og makkerparret fra Monte Carlo Esben Bjerre
& Peter Falktoft og Simon Juul og
Rasmus Bjerg.
Efter overrækkelsen af Det Gyldne
Bækken samles folk til efterfester
rundt omkring på universitetet og
i byen. Uanset om du vælger at afslutte din ølfyldte dag på din lokale
fredagsbar, til Eforens årlige fejring
eller til det officielle Afterparty med
livemusik og DJ’s, er der garanti for
fest og farver!

messetilbud!
spar
kr. 70

kr. 150
1 års fri adgang Tag din ven (u. 31 år) med gratis Rabatter
mere...// 49
Særarrangementer Kunstforedrag og meget
Studenterhåndbog

Spisesteder: Der findes et utal
af lækre madsteder i Aarhus til
SU-venlige priser. Her er et overblik
over de steder, vi kan anbefale studerende med et stramt madbudget.

KULTUR OG
BYLIV
I AARHUS

50 // Studenterhåndbog

Caféer: Sun Shine Sandwich er Aarhus’ bedste sandwichsted; især nr. 3
”Mimi’s” med nachos, guacamole og
cheddar kan vist kaldes for en Aarhus Special. Går du op i sundhed og
økologi, så smut forbi Café GLAD,
hvor sund og velsmagende mad er
i højsædet. Prøv deres salatbar, som
varierer hver dag, og gå ikke glip af
deres hjemmebagte brød og kager.
Hvis du er til lækker, anderledes og
tyrkisk inspireret cafémad, så besøg
Café Gemmestedet, hvor du oven i
købet får 10 pct. studierabat. Føler
du for at slippe din indre sukkergris
løs, så læg vejen forbi Globen Flakket for enden af åen. Her kan du hver
eftermiddag få lov til at mæske dig i
en stor og mundvandsfremkaldende
kagebuffet for bare 39 kr. Globen er
også gode til at lave andet end kage
og byder desuden både på brunch,
frokost og aftenmenuer. Vil du allerhelst bare have mest mulig mad for
pengene, så er Dalle Valle i Bruuns
Galleri et godt bud. Her kan du gå
ombord i en brunch/frokostbuffet
eller en aftenbuffet for hhv. 79 og 119
kr. City Café i Guldsmedegade byder
på både dansk og fransk mad til rimelige priser. Maden laves fra bun-

den, og de byder også på take-away.
På Café Englen kan du få den ultimative caféburger med kartofler og
aioli eller deres salat med langtidsstegt kylling, der smager lige så englene synger. Maden skal selvfølgelig
nydes i den hyggelige gårdhave.
Restauranter: Er du villig til at
ofre lidt mere, kan du på Den Rustikke i Mejlgade få en toplækker
treretters menu for kun 185 kr. Her
er lyset dæmpet, stemningen hyggelig og menukortet rustikt. Om tirsdagen skal du besøge Le Coq, som
er et skævt fransk madsted, hvor du
får en portion mad og en stor fadøl
for en flad halvtredser. Om sommeren er græsplænen foran restauranten proppet med unge mennesker,
der nyder den lækre og billige mad.
For kun 95/125 kr. for hhv. to og tre
retter er Aarhus favoritten Oli Nico
i den billige ende af takeaway restauranter, men det betyder bestemt
ikke, at niveauet er lavt. Deres retter
er velsmagende og varierer fra dag til
dag, så hvad mon de byder på i morgen? På Basilic og Olive i Mejlgade
kan du medbringe egne drikkevarer.
Begge steder kan studerende mandag-torsdag få tre retter for 205 kr.
På givne tidspunkter fredag/lørdag
er der 25 pct. rabat hos Basilic. Vi du
op i den dyrere ende, kan Restaurant
Latin anbefales. Det er en lille fransk
klassiker i Latinerkvarteret.
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NATTELIVET
I AARHUS
Værtshuse
Hvis du er til billige øl og højt humør, er Aarhus fyldt med værtshuse. Vestergade er nærmest omringet
af værtshuse. Hjorten er et hyggeligt
sted, hvor gennemsnitsalderen dog
er nærmere de 40 end de 30 år, og
så er det jazz hver søndag. Samme
koncept finder du kort derfra ved
værtshuset, der hedder Værtshuset.
Hos Anton ligger i Vestergade, og
her har de jukeboks og dartskive.
Tæt på gågaden og åen ligger Vinstuen, som altid er den propfyldt
med en yngre gennemsnitsalder end
førstnævnte. Hver onsdag afholdes
der pubquiz med våde præmier –
men kom i god tid for at sikre dig et
bord! Peter Gift er også et anbefalelsesværdigt sted. Det er blevet kåret
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til Aarhus’ bedste værtshus de sidste
to år, hvilket er velfortjent med den
hyggelige gårdhave, lette anretninger og store udvalg af specialøl fra
blandt andet ”Aarhus Bryghus”. Og
så kommer vi jo heller ikke uden
om Bodegaen, der med sine billige
øl, gode stemning og placering ved
åen faktisk er langt mere hyggelig,
end navnet antyder.
Barer
Er du til lækre drinks og fancy
cocktails, bør du lægge vejen forbi
enten Slap Af i Studsgade, som laver virkelig gode drinks (især deres
egen ”Lakrids” kan varmt anbefales!), eller Herr Bartels ved åen,
hvor drinkskortet skiftes ud flere
gange årligt, så du altid kan prøve

noget nyt. Det er en god idé at komme tidligt, da Herr Bartels hurtigt
bliver fyldt op med festglade unge
mennesker. Hver torsdag er der to
cocktails for ens pris, så her skal
du løbe ekstra stærkt for at finde et
bord. Hvis du er til lidt højere musik og frozen daiquiries, så besøg
Zenza lige ved siden af, men også
her bør du gøre dig selv den tjeneste
at komme i god tid, hvis du ikke vil
stå op eller danse hele natten. Hvis
du derimod er til natlig motion, så
gå ned ad trappen ved Skt. Clemens
Bro og spil rundt om bordet i bordtennis på Shen Mao, hvor du kan
leje et bat for kun 25 kr. Her er rigtig god stemning og reglerne bliver
håndhævet, så ingen snyd! Har du
lyst til et slag pool og en øl, finder
du Sharks over Busgaden, som er
et hyggeligt sted med mange poolborde. Leder du efter pub-stemning
er Frederiksgade stedet, hvor de

har slået sig ned. Golden Lion og
Sherlock Holmes er naboer og begge steder viser Premier League på
storskærm, har Guinness, dartskive, engelsktalende bartendere.
Diskoteker
Dans til den lyse morgen til musikkoncerter på Train, eller bliv budt
op til salsa på Fidels ved åen, hvor
du ikke skal være genert anlagt.
Café Paradis (også kaldet ‘Den Sidste’) omtales som Aarhus’ bedste og
hyggeligste natbar med både dans,
øl og cocktails. Den ligger samme
sted som biografen Øst for Paradis. Der er åbent til kl. 03 fredag og
lørdag med et alderskrav på min.
23 år. Leder du efter ægte natklubstemning, skal du sætte kurs mod
Bernhardt eller Hornsleth, hvor du
har rig mulighed for at slå dig løs på
dansegulvet til høj musik eller nyde
en drink i baren. Er du mere til en
kombination af snak, dans, tyrolerstemning og rigelige mængder øl,
er steder som Guldhornene, Heidi’s
eller Kuhstall noget for dig.
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EUROPÆISK
KULTURHOVEDSTAD
2017

Aarhus er europæisk kulturhoved 2017, måske det er gået forbi din næse men ikke en eneste aarhusianer er tvivl. Byen har
forberedt sig og taget tilløb i lang tid, og den 21. januar kulminerede det, da korsangere og musikere og blå lys skar i gennem
mørket og kunne beskues i hele byen.
Nok om den århusianske euforiske
stemning, for selvom byen er flot og
stolt som aldrig før. Det betyder det
også, at der er lang række kulturelle arrangementer på programmet i
hele 2017.
Unik billedkunst og udstillinger,
flot scenekunst, musik og specielle
events. Vi har uddybet flere af begivenhederne i event-kalenderen
bagerst i bogen. Man kan læse og se
oversigten over alle arrangementerne på: www.aarhus2017.dk.
Kunst på scenen
Det traditionsrige Aarhus Teater
har ligget på Teatergaden ved siden
af Domkirken i 125 år. Teatret byder

både på moderne dramatik, musicals og klassiske opsætninger (typisk i spændende nyfortolkninger).
Som studerende kan du købe billet
for kun 50 kr. fra mandag-torsdag,
og desuden har de et særligt nyhedsbrev forbeholdt studerende,
og der afholdes særlige studenterevents. Til store opsætninger skal du
være opmærksom på at købe billetter i god tid, hvis du vil have en god
plads. Tip: Hvis du har højdeskræk
er det måske en god idé at holde dig
fra balkonerne - der er langt ned!
På Godsbanen finder du et aarhusiansk koncentrat af kreativitet. På
det gamle godsbaneareal er der oprettet et kulturelt samlingspunkt,

Musikhuset Aarhus
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Moesgaard Museum
hvor der foregår alverdens ting og
sager – lige fra teateropvisninger,
kunstarrangementer, workshops og
koncerter til arbejdende kunstnerværksteder. Du kan også selv leje et
værksted, hvis du har lyst til at gå
og bakse med noget træværk eller
har en indre kunstner, der skal slippes løs. Godsbanen huser en masse
store arrangementer; de seneste år
tæller blandt andet designmarkedet
Finders Keepers, så det er værd at
holde et vågent øje med deres kalender. Stedet tæller også en café og
en natklub ved navn Double Rainbow.
Musikhuset Aarhus er kendt for
oplevelser til enhver smag og for
sin unikke arkitektur. Især er den
2000 m2 store glasoverdækkede
foyer kendt for sin udstråling. Der
er stor aktivitet i Musikhuset, her56 // Studenterhåndbog

iblandt gratis programmer, som
vi studerende kan få glæde af. Rul
ned gennem Musikhusets kalender
og opdag sjov og spas – en del af
det helt gratis. Blandt andet er der
gratis tubakoncerter, guitaraften,
udstillinger og andre koncerter til
forskellige priser. Få en hyggelig aften i lækre omgivelser i Musikhuset.

herlighederne. Prisen for studerende er 90 kr.
En anden mulighed er at blive medlem af ARoS Klubben. Fordelene
er bl.a. fri entre til ARoS i et helt år
med gratis ledsager, samt invitation
til medlemsaftener 3-4 gange årligt.
Derudover er der gratis Art Hour
Foredrag den første onsdag i måneden. Andre fordele er 10% rabat på
hele regningen i Art Café el. ARoS
Food Hall. Et års medlemsskab med
de ovennævnte fordele koster 380
kr. for en studerende. Sådan kan
man til billige penge året igennem
opleve kulturen og kunsten. Én af
Aarhus’ unikke fordele.
Aarhus huserer mange andre museer af forskellig art. Midt i byen
omkranset af Botanisk Haves træer
ligger Den Gamle By. Museum som
blev grundlagt på sin nuværende
placering i 1914, tager gæsterne
med helt tilbage til 1550 og op til

1900 tallet. Man kan opleve ved
at se, smage og fornemme, hvordan det så ud dengang. Vi skal ud
til et andet naturfrodigt areal for
at finde det næste museum, som
fik en ny udstillingsbygning 2014.
Mosegaard Museum ligger syd for
Aarhus i Højbjerg. Her møder man
fortidens mennesker fra stenalderen fra 12.000 år f.Kr., videre til
jernalderens mosemennesker, hvor
man kan opleve Grauballemanden
og frem til de opdagelsesrejsende
vikinger fra 800 e.Kr.-1066 e.Kr.
Moesgaard Museum af indrammet
af flot arkitektur og omgivet af en
smuk grøn natur, og det er oplagt at
gå op af museets tag en sommerdag,
hvor man oppe fra kan nyde udsigten over havet. Sidste stop på museumsrundturen er indenfor Aarhus
Universitets egne vægge. Antikmuseet ligger muligvis lidt skjult, men
omfavner en periode fra den tidlige

Museer
ARoS er Aarhus’ kunstmuseum
med oplevelser for både børn og
voksne. Udover de indendørs udstillinger kan Aarhus nydes fra
Olafur Eliassons Your rainbow
panorama – regnbuen på toppen
af bygningen. Museet har åbent alle
dage på nær mandag. Onsdag er
åbningstiden fra kl. 10-22, hvilket
giver studerende med lange dage på
læsesalene en mulighed for at nyde
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bronzealder til romersk kejsertid.
Museet har end 500 gipsafstøbninger og 4000 originalgenstande, som
kan ses på Victor Albecks Vej 3.
Parker, Dokk1 og gastonomi
Smukke Parker har Aarhus mange
af forskellige steder i byen. Universitetsparken som er hjertet af Aarhus Universitet har skråningerne
som danner omkreds for søen, som
en gang om året befolkes af entusiastiske kombattanter, der dyster
i druk (Se event-kalenderen under
Kapsejlads). Kort derfra kun et
par blokke derfra ligger Botanisk
Have, som også er kendt for sine
skråninger, som er tæt befolket når
kælkesæsonen går ind, der er første
maj og bare når solen skinner. Tager vi sydligere mod Marselisborg
skov, hvor både Marselisborg Slot,
Aarhus stadion og Tivoli Friheden

huserer, ligger Mindeparken. Et oplagt sted at transportere en kasse øl
hen, jonglere med en fodbold eller
gå hyggelig tur gennem parkens
buer. Det er også et område mange
benytter til at jogging, og det samme gør sig gældende i Risskov, hvor
der tilmed er plantet jernredskaber
i jorden, så man kan træne overarmene i det fri. Der er så mange som
løber i Risskov, at man har lavet
ruter markeret med bjælker af forskellig farve. Hvis du begiver dig ud
i ”Den Røde Rute”, så vær opmærksom på, at du dermed skal bestige
”Djævlebakken”.
Dokk1 består af Borgerservice og
Aarhus Hovedbibliotek. Dokk1
tilbyder medier, café, projektrum,
sale, studieceller, arbejdsrum, legeplads og god udsigt over vandet.
Der er altså utalige årsager til at besøge Dokk1 og se sig omkring.

Gastronomien har også for alvor
gjort sit indtog i Aarhus de senere
år. Hvis du virkelig imponere din
kæreste med en flot middag, så har
Aarhus virkelig udviklet sit gastronomiske repertoire i senere år. Tre
restauranter fik i 2016 tildelt en
Michelin-stjerne henholdsvis Substans, Frederikshøj og Gastromé.
Sport i Aarhus
Byens sportslige flagskib er fodboldklubben AGF, også kaldt ‘GF’
eller ‘De Hvi’e. Klubben spiller på
NRGI Park, hvor der er plads til
20.000 tilskuere. Så der skulle være
rig mulighed for at få en billet til
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hjemmekampene, som koster 80 kr.
for studerende.
Et andet sportshold, som er naboer
til AGF, er Århus Håndbold. Her
kan du som studerende nøjes med
at slippe en 50’er for en hjemmekamp.
Bakken Bears er suverænt det bedste basketballhold i Danmark, og
de er fra Aarhus. De spiller i Vejlby-Risskov Hallen, hvor der er
plads til 1.800 tilskuere, og her kan
det koste helt ned til 30 kr. for en
billet.
Aarhus kan også prale af Jydsk
Væddeløbsbane, hvor man kan spille på trav og gallop.
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STUDIERABAT

BIOGRAFER
Øst for Paradis
70 – 90 kr. (Der gives 10 kr. i studierabat før kl. 18)
Biografen er mindre end de andre
biografer, og den er kendetegnet ved
sin særlige atmosfære og ved både at
vise nichefilm og mere mainstreamfilm. Derudover tilbyder biografen
ofte arrangementer ud over filmene,
for eksempel brunch og filmklassikere om søndagen, oplæg, temadage,
foredrag eller oplæsninger.

I NORDISK FILM BIOGRAFER

CinemaxX
70 – 95 kr. (Studierabat: 15 kr.)
Det er én af Aarhus’ store biografer
med beliggenhed øverst i Bruun’s
Galleri. Der er BabyBio til nybagte
forældre. Den første tirsdag i hver
måned er der TøseTirsdag, et hyggeligt event for kvinder, veninder
og andre som elsker tøsefilm. Der er
forskellige events som forpremiere
osv., som kan nydes.

FÅ 2,5 L
POPCORN*

2 FOR 1
PÅ KAFFE*

Medbring denne annonce

Biocity
70 – 85 kr. (Studierabat: 10 kr.)
En hyggelig biograf på Skt. Knuds
Torv 15 i Aarhus. Der er BabyBio til
nybagte forældre. I ny og næ bliver
der vist farverige og stemningsfulde
Bollywood film. Derudover er der
andre gode events.
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RABAT PÅ
BILLETTEN

Alle typer kaffe, undtagen iskaffe

Spar penge på biografbilletter

*Ved fremvisning af gyldig biografbillet og studiekort.

Trøjborg
70 – 100 kr. (Studierabat: 10 kr.)
Biografen er beliggende på Trøjborg
i Aarhus N. Trøjborg er et hyggeligt
område tæt ved Risskov skov med
både café og indkøbsmuligheder.
Nyd området og en film – bedre bliver det ikke!

Læs mere om studierabat
på NFBIO.DK/AARHUS

KLIP
HER

Gælder i

Gælder i

Nordisk Film Biografer Aarhus C
Skt. Knuds Torv 15 - 8000 Aarhus C

Nordisk Film Biografer Trøjborg
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STUDIEJOB
OG FRIVILLIGT
ARBEJDE
For mange har dagligdagen ud over skole været præget af arbejde og frivilligt arbejde sammen med søde kollegaer.

Når man skal til at studere på universitet, flytter mange oftest væk fra deres omgangskreds, deres fritidsaktiviteter og deres dagligdag. Pludseligt
er der tomme huller, som kan være
skræmmende. Men der er ingen
grund til bekymring. Århus byder
på et hav af muligheder i form af studiejobs og frivilligt arbejde, så man
kan danne sig en ny omgangskreds
og holde sig beskæftiget. Det eneste,
der kræves, er, at du som studerende
har gåpåmod, er opsøgende og kommer med et dejligt, friskt smil.
Studiejob
Det er dejligt at have et studiejob og
tjene en ekstra skilling ved siden af
sin SU. Der er mange måder at gøre
det på: Nogle ønsker et studiejob i
relation til studiet, så man kan er62 // Studenterhåndbog

hverve sig en masse erfaringer og et
netværk, som man senere kan drage
glæde af på arbejdsmarkedet. Andre
ønsker sig derimod et job, som ikke
er studierelevant, så man får nye og
unikke erfaringer, ikke mindes studiet, men får ledt tanker væk.
Studierelevant arbejde
Et eksempel på et relevant studiejob
er faglig mentor. AU benytter sig af
faglige mentorer til studerende, som
har brug for støtte til at skabe en
studiestruktur og til faglig sparring.
Oftest består arbejdet i at mødes et
givent antal timer med den studerende. Det er et spændende job, hvor
formidling af ens viden er kernen.
Mange studier benytter sig af studenterinstruktorer. Der er forskellige krav til instruktorerne. Ens for

alle er dog evnen til at kunne formidle et svært stof videre på en let
tilgængelig og forståelig måde.
En anden mulighed for at finde et
fagligt relevant arbejde er under karrieredagene. Karrieredagene er den
eneste landsdækkende jobmesse, der
henvender sig direkte til studerende
på flere videregående uddannelser.
Formålet med dagen er at skabe et
møde mellem den studerende og
virksomhederne, som tilbyder studiejob og praktikplader. Derudover
er det en enestående mulighed for
at skabe et netværk. Karrieredagene
afholdes hvert år i begyndelsen af
marts måned og finder sted i de fire
universitetsbyer.
Har man en iværksætter gemt i maven, skal man tage et kig forbi Studentervæksthus Aarhus eller Startit.

Her hører man ord som tværfaglighed, sparring, bæredygtighed og innovation. Der er rig mulighed for at
udvikle en idé til en virksomhed og
skabe sig et netværk.
Ikke studierelevant arbejde
Ikke studierelevant arbejde kan være
mange ting. Aarhus kommune tilbyder mange deltidsarbejdspladser;
nogle eksempler er hos hjemmeplejen, plejehjem, som aflaster eller
ledsager, mentor, tolk osv. Andre
jobmuligheder er som tjener, ekspedient og vikar på forskellige institutioner. Det er blot med at prøve sig
frem. Hos Studenterhusfonden er
der flere forskellige muligheder for
at finde et studiejob, der kan give
både kompetence, socialt netværk
og skæppe lidt i budgettet.
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Da Studenterhusfonden driver Konferencecenter, kantiner, bageri og
Cafeer på AU’s Campus, så kræver
alle studiejob, at man kan begå sig
nogenlunde på både dansk og engelsk – og ellers ikke er bange for at
træne sit servicegen.
Alle jobs ligger udenfor normal arbejds- og studietid med timer om
eftermiddagen, om aftenen eller i
weekends.
Der er tale om jobs i kategorierne:
•T
 jenere (anrette, servere og
afrydde)
•P
 ortnere (kørekort, teknisk snilde,
IT-kyndig)
•R
 engøring (oplæring finder sted)
•C
 afébetjening (kasse, kaffe, varekendskab)
Hvis du er interesseret i at komme
i betragtning til studiejobs hos Studenterhusfonden, så send din ansøgning til shf@shf-au.dk eller kontakt
os på facebook som ”Studenterhusfonden”.
Frivilligt arbejde
Frivilligt arbejde er ulønnet arbejde,
men det er meningsfuldt arbejde, og
et arbejde man påtager sig ansvaret
for, fordi man interesserer sig for det
og ønsker at gøre en forskel. Frivilligt

arbejde er godt for CV’et, det styrker
ens faglige og sociale netværk, og det
giver erfaringer, som kan benyttes på
arbejdsmarkedet.
Junglen af frivilligt arbejde er svær
at finde rundt i. Man skal gøre sig
nogle tanker, inden man søger et frivilligt arbejde. Man kan tænke over,
hvilken målgruppe i populationen
man har lyst til at arbejde med, er
det børn eller unge, flygtninge eller
socialt udsatte - der er mange grupper at vælge imellem. Man skal også
vurdere, hvor lang tid man har lyst
til at bruge på det, da noget frivilligt
arbejde er mere omfattende end andet; ellers er der også mulighed for
at lave frivilligt arbejde udelukkende
i sommerferierne. Derudover skal
man tage stilling til, om man har lyst
til at lave planlægnings- og organiseringsarbejde eller arbejde, hvor
man er fysisk tilstede for den valgte
målgruppe. Herunder kommer eksempler på, hvad godt der findes i
Aarhus.
Flygtninge
Aarhus Kommune tilbyder frivilligt
arbejde, hvor man kan indgå i en besøgsgruppe på midlertidige bosteder
for flygtninge i Aarhus. Der findes

Nyttige links til søgning af studiejob
• Jobbank.au.dk
• Studiejob.dk
• Ungarbejde.dk
• Moment.dk
• Studenterguiden.dk/studiejob
• Studenterhusfoden.dk/om-os/aktuelle-stillinger
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også Aarhus Kommunes Frivilligkorps, hvor der arrangeres sociale
arrangementer sammen med flygtninge. Dansk flygtningehjælp har
en netværksfamilie, hvor frivillige
hjælper flygtninge med at lære byen,
foreninger, butikker og legepladser
at kende. Ungdommens Røde Kors
har et program kaldet ”Flygtninge
Mentor”, hvor en frivillig mentor og
en mentee selv aftaler, hvad de har
lyst til at lave sammen. Det er en aktivitet, der skal hjælpe de unge flygtninge med at lære byen at kende og
give dem en social oplevelse. Sådan
er der mange forskellige frivillige tiltag for flygtninge.
Mad og frivilligt arbejde
Madmekka er Dansk Flygtningehjælp Ungdoms og Ungdomskulturhusets ugentlige madcafé om mandagen kl. 17. De, der kommer inden
kl. 18, spiser med, og ellers står det
frit for, hvad deltagerne og de frivillige har lyst til at lave. En anden
mulighed er Café Kaffegal på Nørregade 40, som er ejet af den frivillige
forening ChangeMakers. Caféen drives af et mix mellem professionelle,
ressourcestærke frivillige og psykisk
sårbare mennesker, der enten er i
praktik eller ansat i et skåne- eller
fleksjob. Fairbar på Nørre Allé 66 er
en non-profit café drevet af frivillige;
konceptet bag caféen er frivillighed,
bæredygtighed og kreativitet. De
serverer lækker mad, specialøl, god
musik og inspirerende kunst.
Undervisning
Mange foreninger tilbyder frivillig

lektiecafé for børn og unge. Det er
en måde, hvorpå du som frivillig kan
få lov at formidle viden og hjælpe et
andet menneske. Andre foreninger
på Aarhus universitet er fx Donaid
under Internation Medical Cooperation Committee (IMCC), som
består af frivillige medicinstuderende,der underviser gymnasieklasser,
efterskoler og folkeskoler om organdonation. Der er flere muligheder
for frivilligt at undervise elever indenfor de forskellige studieretninger.
Frivilligt arbejde i ferien
eller i weekenderne
Ungdommens Røde Kors afholder
weekendlejre, hvor udsatte børn
får en uforglemmelig weekend og
et afbræk fra hverdagen. Ungdommens Røde kors afholder også hvert
år ferielejr for mere end 1400 børn,
som normalt ikke har mulighed for
at komme på ferie. ExcaliCare Children’s organisation IVS arrangerer
en camp for kræftramte unge, som
kaldes Cool Camp. Den er drevet
sammen med frivillige, der støtter,
opmuntrer og laver aktiviteter med
børnene. Dette er unikke muligheder for dig, der gerne vil være frivillig uden for skolens travle hverdag.

Nyttige links til søgning af
frivilligt arbejde
• frivilligjob.dk
• frivilligcenteraarhus.dk
• frivillig.dk
• heltfrivilligt.dk/soeg-job-somfrivillig
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Læs mere her:
• Studenterrådet: sr.au.dk
• Aarhus University Sport: aus.dk
• Aarhus Studenterradio: aasr.dk
Der findes foreninger for enhver interesse, smag og ethvert fagområde –
store som små, studierelevante samt langt fra studierelevante. Det gælder
om at holde øje med opslagstavler, flyers og arrangementer for at finde
lige netop de studieforeninger, der er relevante for dig.
De store studieforeninger
Udover Studenterhus Aarhus, SAMS (Studerendes Almen Medicinske
Selskab) og Studenterlauget er én af de store foreninger Studenterrådet
ved Aarhus Universitet. Her arbejdes der for at give de studerende politisk
indflydelse - både lokalt på Aarhus Universitet og på landsplan. Desuden
tilbyder de også mere håndgribelige aktiviteter såsom Studiemessen, der
afholdes hvert år i starten af september, og forskellige kurser og foredrag.
Sammen med foreningen Aarhus Universitets-Sport (AUS) arrangerer
Studenterrådet også Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, som finder sted i Universitetsparken hvert år den anden fredag i september, og
som klart kan anbefales at møde op til!

MASSER
AF AKTIVE
FORENINGER
PÅ STUDIET
’Hvorfor i alverden være med i en studieforening?’ Tænker du måske. Men det er der faktisk rigtig mange gode
grunde til. For det første møder du andre studerende end
dem på dit studium. For det andet giver det et afbræk fra
teorier og bøger, et afbræk hvor du kan få indflydelse på
studielivet, dyrke dine interesser, udvikle dig, pleje det
sociale, og så kan det samtidig bidrage positivt på CV’et.
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De mindre studieforeninger
Aarhus Universitets-Sport (AUS) er den officielle idrætsforening på Aarhus Universitet. Foreningen, der er økonomisk støttet af Aarhus Universitet, er for alle studerende på universitetet og arbejder for at fremme
mulighederne for udøvelse af idræt med særligt henblik på alsidig sports-,
idræts- og motionsudøvelse blandt de studerende. De arrangerer bl.a. en
årlig skitur.
Er du vild med foredrag, bør du kaste et blik på Studenterkredsen (Kredsen) og Kakofoni. Kredsen fokuserer på teologi, filosofi, æstetik og politik,
mens Kakofoni er litterært orienteret. Foreningen har blandt andre haft
besøg af forfatteren Søren Ulrik Thomsen og rapperen Per Vers.
Har du mod på at lave radio, kan du blive frivillig hos Aarhus Studenterradio. Tuner du ind på 98,7 FM, kan du lytte til mange forskellige studerende fra både Arts, Science and Technology, Health og BSS (School of
Business and Social Sciences), der hver især sætter deres eget præg på en
anderledes radiokanal. Selv kalder de sig for en ‘græsrodsradio, der udfordrer radiokonventionerne’.
Er du bedre til at skrive end til at snakke, er der rig mulighed for at udfolde dit talent på ét af de mange studentermagasiner. Alt afhængigt af dit
studiemæssige tilhørsforhold kan du blandt andre skrive for Acuta (Medicin), Kandestøberen (Statskundskab), Kontekst (Katrinebjerg), Psyklen
(Psykologi), Paragraf (Jura) eller Delfinen (Studenterrådet).
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GIV HVAD
DU HAR,
TAG HVAD
DU KAN BRUGE

REUSE

Når man lever på en SU, er der ikke nødvendigvis altid råd til nye
møbler og nyt tøj. Derfor kan man være heldig at gøre sig nogle
brugbare fund i en af de mange genbrugsbutikker, som huserer
i Aarhus. Det er god måde engang i mellem at spare nogle penge på. Nedenfor finder du en oversigt over genbrugsbutikker i
Aarhus, hvor du kan finde lige det genbrugsguld, du leder efter.
Genbrug i Midtbyen, Aarhus C
Jolly KK (Kirkens Korshær),
Vestergade 37.
Da Capo, Mindet 6, Aarhus Havn.
Aarhus Retro og Trend,
Vesterbro Torv 10.
Frelsens Hær Genbrug,
Nørregade 46.
Rodekassen, Frederiks Alle 117.
Genbrug i Aarhus N
Igen (Kræftens Bekæmpelse),
Åbogade 36.
Blå Kors Genbrug,
Paludan-Müllers Vej 38.
Genbrugsen Tordenskjold,
Tordenskjoldsgade 2.

REUSE er den gentænkte genbrugsstation midt i Aarhus. Her kan du aflevere ting og sager i stedet for at
smide dem ud, og du kan finde ting, som andre ikke
har brug for længere. Det hele er gratis. På REUSE får
tingene nyt liv og undgår at blive til affald. Det er sund
fornuft.
Læs mere på www.reuseaarhus.dk
Følg os på Facebook/ReuseAarhus

Åbent alle dage 12-17
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GENBRUGSGULD

Genbrug i Aarhus V
Folkekirkens Nødhjælp Genbrug,
Silkeborgvej 285.
Genbrugsland, Edwin Rahrs Vej 32,
Brabrand, Bazar Vest.
Genbrug i Aarhus S
Brugtvare Terminalen,
Øllegårdsvej 3 i Viby J.
D’IN Genbrug, Skanderborgvej 212
i Viby J.
Genbrugsen Viby, Grundtvigsvej 4
i Viby J.

Ud over genbrugsbutikker afholdes
der i Aarhus en masse genbrugsevents, hvor du selv kan deltage som
sælger, eller du kan nyde arrangementerne som køber. Herunder nævnes forskellige genbrugsevents, som du
kan deltage i.
Genbrugsevents
Second Hand Bazar afholdt af Studenterhuset, hvor du kan sælge eller
købe brugt tøj og accessories.
Mega Kup, som afholdes på Godsbanen, hvor du kan sælge eller købe
brugt tøj og accessories.
Bagagerumsmarked/Citymarked
Aarhus afholdes på Bispetorvet i
Aarhus C d. 30. Sep. og d. 21. okt.
Samt på Godsbanen d. 28. okt. og 25.
november. Det er et arrangement,
hvor der kan købes og sælges alt
godt fra antikvarer, møbler til bøger
og meget mere.
Bagagerumsmarked på Ingerslevs
Boulevard. Afholdes den 1. og 3.
søndag fra april til september. Kan
både købe og sælge. En stand skal
dog bookes i ret god tid.
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HÅNDJERN
SKAL I METAL
DUNKEN FRA BABYOLIEN
SKAL I PLAST
TEQUILAFLASKEN
HØRER TIL I GLAS
HANS TLF.NR.
SLETTER DU BARE

SÅDAN
KOMMER DU
AF MED DIT
STORSKRALD
I Aarhus er det nemt – og gratis – at gøre det rigtige, når du har
ting og sager, du ikke har brug for længere.
Hvad gør du, når du skal flytte og
har en reol, der ikke skal med? Og
hvad gør du, når den forrige beboer i din nye lejlighed har været så
”flink” at efterlade en grim standerlampe og en klam skummadras til
dig?
Aarhus Kommunes
storskraldsordning
Aarhus Kommune henter storskrald ved din hoveddør. Du skal
bare bestille en afhentning af storskrald på nettet eller via telefon.
Det er, i parentes bemærket, landets
bedste og mest fleksible storskraldsordning, og den er ganske gratis at
bruge. Bestil afhentning på affaldvarme.dk/storskrald.
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LÆS OM AARHUS’
NYE AFFALDSSORTERING
PÅ SORTER-MER.NU OG
PÅ FACEBOOK/SORTERMER

Stort pap er også storskrald
Når du flytter ind, er det ikke utænkeligt, at du lige skal et smut om-

kring Ikea og købe et par møbler.
Det genererer som regel en god
favnfuld pap, du skal af med. Fold
pappet sammen og bind en snor
omkring, eller prop det i en klar
affaldssæk, og få det afhentet som
storskrald. Du kan også flå eller
skære det i småstykker og putte det i
en nedgravet affaldsbeholder til papir og pap. Du må IKKE putte stort,
sammenfoldet pap i de nedgravede
affaldsbeholdere. Det folder sig ud
halvvejs nede, og blokerer indkastet
i affaldsbeholderen.
Du stiller IKKE storskraldet
ved de nedgravede
beholdere på gaden
Det er en udbredt misforståelse, at
man bare kan stille storskrald ved
de nedgravede beholdere på gaden.
Det giver gevaldige problemer for
skraldemændene, fordi de ofte
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GIV LYD NÅR DU HAR

STORSKRALDDØR

slet ikke kan komme til at hejse
den nedgravede beholder op for at
tømme den. Og kønt ser det jo heller ikke ud. Og hvorfor også slæbe
storskraldet hele vejen til de nedgravede beholdere, når du kan få
det afhentet ved din hoveddør?
Giv hvad du har!
Tag hvad du kan bruge ...
På REUSE midt i Aarhus kan du
gøre et fund og blive klogere på
genbrug og upcycling. Besøg den
gentænkte genbrugsstation.
Aarhus har en særlig genbrugsstation, hvor alt må genbruges. Her
kan du simpelthen tage ting og sager med hjem, hvis du kan bruge
dem. Og hvis du finder noget stort
og tungt, kan du låne en ladcykel
at fragte det hjem på. Hvis du har
noget, du ikke selv kan bruge mere,
kan du også aflevere dem på REUSE, så andre kan få glæde og gavn
af dem. REUSE ønsker at påvirke
synet på affald og vise, at affald er
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en ressource ved at bruge tingene
igen og igen. Derfor danner REUSE
ramme for en lang række arrangementer om genbrug og upcycling
samt events og udstillinger.
Hvor?
REUSE ligger centralt i Aarhus bag
Godsbanens arealer (find evt. kort
på www.reuseaarhus.dk). Linje 12
har stop på Carl Blochs Gade, 2 min
gang fra REUSE. Mange busser har
stop ved Vester Allé / Thorvaldsensgade (Mølleparken) 5 min. gang fra
REUSE. Der er også et par p-pladser.

VI HENTER VED DIN GADE
VIDERE
NÅR DU FLYTTER IND, RUNDT OG

...OG DET ER GRATIS

/ orskrald
www.affaldvarme.dk st

Åbningstider:
Mandag-søndag
12.00-17.00.
Læs mere:
www.reuseaarhus.dk
Facebook/ReuseAarhus
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STUDIERABATTER
Til alle
r
studierabatte
an
gælder, at m
kan fremvise
et gyldigt
studiekort

KLIPNINGER

Aarhus Barber:
Herreklipning
Studiepris: 150 kr. Spar 20 kr.
D & D:
Herre- & Dame klipning
20% rabat i tidsrummet 10-13.30.
Shercut:
Herre klipning:
Studiepris: 220 kr. Spar 30 kr.
Dame klipning
Studiepris: 270 kr. Spar 30 kr.

TRANSPORT

Færdselsbøder: 50%
DSB Ung Kort:
Mandag - torsdag: 50%
Fredag - Søndag: 25%

OPLEVELSER

Aarhus minigolf, Bruun’s Galleri:
Fadøl 25 kr. Spar 15 kr.
AGF Fodbold:
25% studierabat på hjemmekampe
Den Gamle By: 40-50%
(Afhænger af tidspunktet på året.)
ARoS: Under 31 år: 220 kr.
(Fri adgang + ledsager i 1 år).

TØJ

Message: 10%.
Hearts and Stars: 10%

AVISER/MAGASINER

Jyllands-Posten: 50%
Weekendavisen: 50%
Information: 50%

TANDLÆGER

Tandlægerne Frichsparken:
20% på frie ydelser
Tandlægerne Frederiksgade:
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15% på alle frie ydelser
Tandlægen Ingerslevs Boulevard
20% på frie ydelser

PSYKOLOGHJÆLP

Studenterrådgivningen Aarhus
(www.srg.dk)
Gratis psykologrådgivning
(vær opmærksom på længere
ventetid).
Psykologcamilla.dk:
Studierabat 200 kr. pr. time
Hannekirkegaard.dk:
500 kr. pr. session Spar 300 kr.

MAD

Globen Flakket:
Søndag-torsdag efter kl. 17 - 10%
på regningen
Cafe Charlies: 10%
The Burger Joint: 10%
Cafe Kaffegal: 15% på alle retter

I BYEN

Flinstone Pub:
Fadøl 20 kr. til kl. 22
Café Under Masken:
Gin & Tonic 24 kr. Fadøl 30 kr.
Café Ris Ras Filiongongon:
10% på alle drikkevarer
Waxies:
Hver tirsdag stor fadøl 20 kr. Spar
24 kr.

BRILLER

Profil Optik:
20% rabat på briller,
solbriller og kontaktlinser
På studenterguiden.dk/studierabatter og www.studiz.dk er der en lang
liste over studierabatter i Aarhus.
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EVENT
KALENDER
Det er ikke uden grund, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i 2017. En lang række forskellige festivaler og events gæster nemlig Aarhus året rundt. Her får du et overblik over nogle
af de vigtigste.

AUGUST

Festugen
Fra den 25. august til 3. september
forvandler Aarhus sig til et sandt
slaraffenland for kulturinteresserede – en gadefest af dimensioner. Alle
kunstarter er repræsenteret i Aarhus
Festuge ved forskellige arrangementer overalt i byen. Men Festugen er
ikke forbeholdt teatrene, museerne
og spillestederne. Festugen foregår
i ligeså høj grad ude på gaden, hvor
kunstnere får lov at boltre sig rundt
om i midtbyen. Der er både gratis
arrangementer og arrangementer,
der kræver betaling, så du kan sagtens feste uden at have den helt store
pengepung med.
aarhusfestuge.dk
Marselisløbet
Sidste år løb 4.000 århusianere rundt
i Marselisborgskovens skønne omgivelser. Igen i år kan alle som vil udfordre kroppen fysisk udholdenhed
tilmelde sig Marselisløbet på enten
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3, 6, 12, 24 km. Der er også mulighed for at cykel, gå eller deltage i et
stafetløb. I år foregår det den 26.-27.
August. www.marselislobet.dk

SEPTEMBER

Food festival
Den 1.-3. september. Food Festival
er Nordens største madfestival, som
er fyldt med inspiration og kulinariske oplevelser i de smukke omgivelser ved Tangkrogen i Aarhus. Deltag
i workshops, få uddelt smagsprøver
og bliv præsenteret for innovative
madprojekter og oplev det nordiske
køkken.
foodfestival.dk

og i år kan studiemessen fejre 25 års
jubilæum! Der er gode tilbud at hente på alt lige fra forsikringer til biografbilletter, når et hav af virksomheder over tre dage i uge 35 indtager
Aulaen med deres stande.
sr.au.dk/sr/da/events/studiemesse

lav entrépris, og der er iskolde øl og
spændende musik, uanset om du er
garvet musikkender eller blot ønsker
en eftermiddag med nye, lækre inputs. Det foregår den 16. september.
facebook.com/OppenheimersEftermiddag

Danmarks Største Fredagsbar
og Idrætsdag (DSFI)
Den 15. September. Studenterrådet
ved Aarhus Universitet og Aarhus
Universitets-Sport forvandler hvert
år i starten af september Universitetsparken til en gigantisk fredagsbar
og idrætsdag, hvor alle studerende er
inviteret. Dagen forløber med sportsturneringer, kolde øl, ølbowlingturnering, koncerter og hyggeligt
samvær med nye og gamle medstuderende.
storfredag.dk

Nordisk Sprogfest
Dem 18.-21. September. AROS og
Godsbanen i Aarhus sætter fokus
på, hvordan sprog i Norden kan skabe fællesskaber og fordomme, sætte
nye standarder for samtalen om ligestilling og udgøre en inkluderende – eller ekskluderende kraft. Kom
til SKAM-kos, smag på Norden, test
din nabosprogsforståelse og mød de
nominerede til Nordisk Råds Filmog litteraturpriser.
sprogkoordinationen.org

Oppenheimer
Oppenheimer udvælger hvert år
(siden 2009) fire up-coming og interessante danske bands, som får lov
at spille til arrangementet. Ideen bag
arrangementet er at skabe mindre
afstand mellem branchen og nye
kunstnere. Der tages en symbolsk

NOVEMBER

J-dag
Sneen falder på J-dag – det vil sige, at
Tuborgs Julebryg kommer på gaden,
og det går ikke stille for sig! Glade
nissepiger deler julebryg ud, byens
barer er klædt i blåt glimmer og blåog hvidprikkede nissehuer pryder

Studenterrådets studiemesse
Den. 4-6 september. På SU kan det
godt være svært at få pengene til at
række, men det er der heldigvis råd
for. Studenterrådet ved Aarhus Universitet afholder hvert år i september
en studiemesse for de studerende –
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gadebilledet. Med andre ord skydes
den forestående jul i gang, så englene synger og kapslerne springer.
facebook.com/tuborg.jdag

DECEMBER

Jul i Den Gamle By
I Den Gamle By får du jul som i
gamle dage. Oplev julens historie
gennem mere end fire århundreder.
Overalt er der dækket op og pyntet,
som man har gjort det fra 1600-tallet og helt op til 1974. I Den Gamle
By kan også du finde unikke gaver i
de historiske butikker eller boder og
nyde en stille stund med julemad,
godter og varme drikke.
dengamleby.dk/jul

FEBRUAR

Aarhus Gastro Week
I februar kan du spise på et udsnit
af de aarhusianske restauranter til
væsentlig færre penge. I en hel uge
tilbyder alle restauranter som melder sig til Gastro Week en menu,
som ofte består af tre retter til 250 kr.
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Der er med andre ord mulighed for
at forkæle smagsløgene på eksklusive steder med din studiekammerat
eller en romantisk middag med kæresten. Så hold øje med Gastro Week
og hvilke restauranter, der åbner dørene. Der skal bestilles bord, så vær
ikke for sent ude.

MAJ

Spot Festival
Denne festival er tilegnet danske
up-coming bands. Derfor får de i begyndelsen af maj lov til at slå sig løs
midt i Aarhus. Kashmir og Mew har
blandt andre spillet på Spot Festival.
spotfestival.dk
Kapsejladsen
Medicinsk Festforening, Umbilicus,
inviterer hvert år i april/maj til den
traditionsomspundne og legendariske Kapsejlads, hvor festforeninger
dyster mod hinanden på søen i Universitetsparken. Det er en festdag
for alle studerende i Aarhus, hvor
parken er én stor festplads med øl og
Gammel Dansk allerede før kl. 6.

Kom ikke for sent, hvis du vil have
en plads på grønsværen. Vi har tradition for konferencier af karat, der
guider dig igennem dagen: I 2016
var det Pelle og Nicholas fra Lågsus.
Vi har også haft æren af tunge drenge som Simon Juul & Rasmus Bjerg,
Drengene fra Monte Carlo Peter
Falktoft & Esben Bjerre samt Jørgen
Leth & Dennis Ritter. Derudover
holder borgmesteren åbningstale, og
det er så stor en begivenhed, at det
også har mediernes interesse.
facebook.com/kapsejladsen

baner vejen for racerløb med over
300 racerbiler til start, der dyster på
fart i alt fra 65-klassen til formel 1.
Udover masser af racerløb vil der
blandt andet være auktioner, bilklubber og festlige arrangementer i
løbet af weekenden.
www.craa.dk

JUNI

Pop Revo Festival
Pop Revo Festival præsenterer dig
for lækker indie musik i maj måned.
Spillestederne Voxhall og Atlas sætter rammerne og ”graver alternative
legender frem og præsenterer dine
nye yndlingsbands”. Festivalen opstod i 2004 og er bestemt et lyt og et
besøg værd!
poprevo.dk

North Side Festival
Northside er én af de yngste og
største festivaler i Danmark. Northside adskiller sig fra mange andre
festivaler, fordi det er en byfestival
uden overnatning, der ligger tæt på
centrum. Den startede op i 2010, og
programmet er bredt med mange
både små og store navne, der taler til
flere målgrupper. Festivalen havde i
2017 følgende kunstnere på plakaten: Radiohead, Frank Ocean og The
Prodigy.
northside.dk

Classic Race Aarhus
Er du bilentusiast eller nyder du at
se motorsport? Marselisborgskoven

Læs om flere arrangementer i Aarhus
på: www.visitaarhus.dk/aarhus/highlights-2017
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