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Denne bog er til dig, som er ny studerende på 
Aarhus Universitet. Du kan se frem til en vild, 
sjov og udfordrende tid som studerende. Vi 
har knoklet i månedsvis, og har fået en masse 
gode inputs fra forskellige studerende, så vi 
kan give den bedste guide til alle, der starter 
på AU i 2021.

I bogen kan du finde artikler skrevet af både 
Studenterrådet og af frivillige skribenter fra 
Delfinen – de studerendes avis på AU. Det har 
været en fornøjelse at lave Studenterhåndbo-
gen til jer.

God læselyst!

HER ER DIN 
GUIDE 
TIL ET GODT 
STUDIELIV
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Man starter i byen, løber ud ad skovvejen, forbi den 
permanente, op gennem Risskov, ud af Ringgaden og 
tilbage gennem byen. På den måde får man byens 
puls, skovens ro og havets brusen med – og derud-
over også en god portion højdemeter.

 I weekenden serverer Det Kongelige Bibliotek ofte 
en super lækker og billig brunch – helt klart gåturen 
værd uanset om du skal derop for at læse eller ej.

Det er fedt, men svært, at studere sin passion. Det kan 
være svært at skelne mellem uddannelse og hobby.

Et af de mest positive tiltag, man kan tage for sin 
økonomi, er at få sig et studiejob. Det sikrer et større 
rådighedsbeløb, men man kan derudover vælge sit 
arbejde, så man får rabatter på produkter, man selv 
holder meget af.

Uanset om du har gået på uni i 3 år eller lige er 
startet, kan vi godt blive enige om, at pengene er små 
- og at enhver sparet krone er tjent.
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VELKOMST FRA
STUDENTERRÅDETS
FORRETNINGSUDVALG

KÆRE 
MEDSTUDERENDE
Du starter på universitetet i en tid, hvor tingene læn-
ge ikke har været som det plejer. Hverdagen er ved 
at vende tilbage, men der er stadig tid til nye tanker. 

Vi håber, at du her på Aarhus Universitet vil føle dig 
inspireret og at lysten til at lære vil spire.

Livet som studerende kan virke udfordrende og til 
tider uoverskueligt. Det er helt forståeligt! Derfor 
skal der være plads til at stoppe op og tænke efter. 
For vi skal ikke bare fra A til B. Der skal være plads 
til frivillighed, forskning og fredagsbar. Har du brug 
for lidt hjælp, så slå op her i Studenterhåndbogen 
og bliv guidet til livet som studerende i verdens 
bedste studieby. 

Når du er faldet på plads, har du måske lyst til at 
blive en del af en af de mange foreninger på studiet 
– og måske her hos Studenterrådet?
Vi er en organisation, der repræsenterer alle stude-
rende på universitetet. Vi er din stemme over for uni-
versitetsledelsen, i den offentlige debat og lokalt på 
de enkelte studier. Vi arrangerer Danmarks Største 
Fredagsbar og Idrætsdag, kurser og Studiemessen, 
og så udgiver vi studentermagasinet Delfinen. 

Det betyder, at vi er de studerendes stemme på Aar-
hus Universitet og dermed også din. Så når hverda-
gen melder sig, og de mange gode idéer begynder 
at spire, skal du have det bedst mulige universitet at 
udfolde dig på, og her kommer Studenterrådet ind i 
billedet. Vi skal stå sammen i kampen. Der er nemlig 
intet universitet uden de studerende!

Vi glæder os til at kæmpe med dig. Velkommen til 
Aarhus Universitet!

FORRETNINGSUDVALGET 
BESTSÅR AF:

Marie Dall - Formand
Peter Stounbjerg - Næstformand

Asbjørn Ravn Rasmussen - Menig medlem
Jes Enok Steinmüller - Menig medlem

Laura Edelenbos - Menig medlem
Anders Weis Hansen - Menig medlem



SR.AU.DK // 98 // STUDENTERRÅDET

REKTOR
BRIAN BECH NIELSEN

KÆRE 
STUDERENDE
Velkommen på Aarhus Universitet. 
Velkommen til et fællesskab, hvor nysgerrighed, 
åbenhed og kreativitet er i centrum. Hvor vi er 
sammen om at undre os – og gøre hinanden 
klogere.

Som regel rumler der en masse spørgsmål i 
baghovedet, når man starter et nyt livskapitel. 
Det gjorde der i hvert fald hos mig, da jeg selv 
startede på universitetet i sin tid.

Har jeg noget til fælles med de andre studeren-
de på holdet? Hvordan er underviserne på mit 
fag? Er jeg overhovedet havnet det rigtige sted?
Svarene kender ingen af os. Men der er kun én 
måde at finde ud af det: 
Ved at prøve. Ved at give sig selv tid til både det 
faglige og det sociale. Ved at dyrke sin nysger-
righed – og ved at forfølge de gode idéer, man 
får undervejs. 

Kort sagt: Ved at kaste sig ud i universitetslivet 
og alt, hvad det rummer med både saft og kraft. 

Aarhus Universitet er et stærkt internationalt uni-
versitet – med dygtige og engagerede forskere 
og undervisere samt fantastiske studerende. Det 
betyder, at du har gode muligheder for at dyrke 
dine faglige interesser – og få modspil og med-
spil, som gør dig klogere.

Men vi er også et universitet med fokus på fæl-
lesskabet. Vi har et utal af sportsklubber, fre-
dagsbarer og andre foreninger, som er drevet 
af dine medstuderende. Og jeg vil stærkt op-
fordre dig til at gøre brug af de mange gode 
tilbud, som ikke nødvendigvis handler om din 
uddannelse.

En universitetsuddannelse handler om faglig-
hed, ja. Men den handler også om at nyde en 
enestående tid i sit liv. Hvor man har mulighed 
for at møde nye mennesker og knytte venska-
ber, der kan følge én resten af livet.

Et varmt velkommen på Aarhus Universitet og 
rigtig god studiestart!
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BORGMESTER
JACOB BUNDSGAARD

VELKOMMEN 
TIL AARHUS!
Du er nu én af de over 12.000 studerende, der 
starter på en ny uddannelse i Danmarks bedste 
uddannelsesby, Aarhus.

Måske er du én af de mange, der ikke kun 
starter på en ny uddannelse, men en helt ny til-
værelse i en helt ny by. Det er uden tvivl både 
overvældende og skræmmende. Men tro mig, 
om kort tid føles det hele meget mere hjemligt. 
Og du kan godt glæde dig til alt det, der ven-
ter dig – både fagligt, socialt og kulturelt! For i 
Aarhus er der plads til alle. Her er højt til loftet. 
Og byen byder på noget for enhver smag. Jeg 
kan kun opfordre dig til at gribe enhver mulig-
hed for at bruge byen og præge byen, så du 
skaber de bedste forudsætninger for en god og 
tryg tilværelse i Aarhus.

Samtidig vil jeg også bede dig om at være 
opmærksom på dine medstuderende. 1½ år 
i coronaens skygge er ikke gået sporløst hen 
over alle. Den har presset trivslen, og derfor 
har det aldrig været vigtigere at vise omsorg for 

hinanden. Lad os derfor invitere hinanden ind i 
vores fællesskaber. Det har vi alle brug for, og 
det gavner os alle. Mødet og dialogen med an-
dre mennesker udvikler os. Det er her, vi bliver 
udfordret til at gentænke vores holdninger og 
opfattelser på en sund måde.

Jeg er sikker på, at Aarhus både vil udfordre og 
præge dig – uanset om det så er rent fagligt på 
din uddannelse, eller socialt i dine fællesskaber. 
Og jeg håber, at du altid vil have Aarhus i dit 
hjerte, hvor end livet må føre dig hen.

Jacob Bundsgaard

Borgmester
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REUSE er en anderledes genbrugsstation 
i Aarhus. 
Her kan du gratis tage, hvad du kan  
bruge. Og aflevere det du ikke længere 

har brug for. 

Lad os genbruge mere sammen.

 REUSE Aarhus

Gratis genbrug  
på Sydhavnen

Sådan sorterer  
du i Aarhus

Tjek affaldvarme.dk/sortering

Du skal sortere i tre typer derhjemme
• Glas, hård plast og metal
• Papir og småt pap
• Restaffald

affaldvarme.dk

Jægergårdsgade 170
8000 Aarhus C

Få hentet dit  
storskrald
Er sofaen gået i stykker? Eller virker 
skærmen ikke mere?
Så kan du få det hentet gratis ved din 
bolig. 
Du skal bare bestille storskraldsbilen.

Bestil nemt og hurtigt på  
affaldvarme.dk/storskrald

PS. Storskrald kan også være småt
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ALLE STUDERENDE PÅ AU

FAGRÅD

AKADEMISKE RÅDFÆLLESRÅDET

BESTRYELSENSTUDENTERRÅDET

FAGRÅD
På langt de fleste studier er der et fagråd. De bliver drevet af frivillige studerende. Fagrådet sikrer, at netop 
de studerende på dit studies interesser bliver varetaget. Fagrådene har repræsentanter i Fællesrådet, hvor 
de laver Studenterrådets politik sammen med de andre fagråd på universitetet.

FÆLLESRÅDET
Fællesrådet er et organ, som vedtager vigtige politiske beslutninger i Studenterrådet, såsom Studenterrådets 
klima- og boligpolitik. De vælger medlemmerne i Studenterrådets forretningsudvalg (dem, der bød velkom-
men i starten af Studenterhåndbogen). I Fællesrådet sidder medlemmer fra lokale fagråd på de forskellige 
studier.

AKADEMISK RÅD
Der er fem akademiske råd på universitetet – ét for hvert fakultet. Rådene varetager en række interesseom-
råder og har en rådgivende funktion på fakultetsniveau. Der sidder også studerende i de Akademiske Råd.

STUDENTERRÅDET
Studenterrådet er en 89 år gammel studenterorganisation, som repræsenterer os studerende og kæmper for 
studerendes vilkår og holdninger. Studenterrådet repræsenterer mange studerende på universitetet, fordi vi 
har lokale fagråd og fagudvalg på næsten alle studier.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen på Aarhus Universitet er det øverste organ på universitetet. Her træffes mange store beslutnin-
ger, som berører alle studerende og ansatte på universitetet. Der er to pladser til studerende i bestyrelsen.

STUDENTERRÅDETS
ORGANISATIONSDIAGRAM
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B U D D Y O R D N I N G
STUDENTERRÅDETS

Som ny studerende har man ofte et hav af 
spørgsmål til, hvordan tingene hænger sammen 
på universitetet. Det kan være spørgsmål af prak-
tisk karakter som ”hvor finder jeg gode læseplad-
ser?”, spørgsmål af mere faglig karakter som 
”hvordan læser jeg bedst op til eksamen?”, 
eller spørgsmål af personlig karakter som 
”hvordan balancerer jeg bedst studie 
og fritid?”
 
For at imødekomme dette har mange 
studier en form for mentorordning, 
hvor nye studerende enten tildeles 
eller søger om at få en mentor på 
1. semester. I Studenterrådet er det 
vores mål, at alle studerende skal 
have mulighed for at indgå i sådan en 
ordning, og derfor har vi søsat Studen-
terrådets Buddyordning som et tilbud på 
udvalgte studier, der ikke tidligere har haft 
tradition for en mentorordning på 1.semester.

Vi håber at jer der møder den vil tage godt imod 
den og bruge den som en hjælpende hånd på et 
til tider hektisk 1. semester.

STUDENTERLINJEN
Chat- og telefonstøtte til studerende af studerende
Livet som studerende er ikke altid let. Mange ople-
ver præstationspres i forbindelse med studievalg og 
strukturering af hverdagen samt krav op til eksamen 
og deadlines. Herudover oplever mange studerende 
personlige og sociale udfordringer relateret til livet i 
en ny by med nye mennesker, tab og savn af relatio-
ner, økonomiske eller familiære forpligtelser og me-
get andet. For at hjælpe studerende i Aarhus bedst 
muligt igennem deres studie, tilbyder Studenterlinjen 
anonym og fortrolig chat- og telefonstøtte hver 
mandag til torsdag kl 19.00-22.00. Linjen be-
mandes af frivillige studerende på Aarhus Universi-
tet, som er klædt grundigt på til at tale med dig om, 
hvad end du måtte have på hjertet. Derudover har 
de frivillige kendskab til en række ressourcer, så de 
kan hjælpe medstuderende videre og rådgive om 
andre tilbud til unge med forskellige udfordringer. 
Vores tilgang er, at intet er for småt, for pinligt eller 
for usædvanligt, og uanset hvad behøver du ikke gå 
med det alene. Desuden er alle henvendelser for-
trolige og anonyme, så du kan føle dig tryg ved at 
række ud.

På www.studenterlinjen.dk kan du læse meget 
mere om Studenterlinjen. Desuden kan du følge os 
på både Facebook og Instagram for at blive opda-
teret med seneste nyt, få gode råd og meget mere.
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Din guide til en klimavenlig 
hverdag på campus
Har du brug for inspiration til, hvordan du kan træffe klimavenlige valg, 
når du færdes rundt omkring på campus, så er AU’s Grønne Guide måske 
noget for dig. Guiden indeholder en række tips og tricks til, hvordan du 
med nogle enkle greb kan hjælpe en CO2-reduktion på vej og medvirke 
til at skabe et grønnere universitet.

TIP NR. 1: HER KAN DU PARKERE DIN CYKEL – FÅ OVERBLIKKET  
Det siger sig selv - cyklen er en klimavenlig transportform. Så har du mulighed for at cykle, er det naturligvis en af de 
grønneste transportformer, du kan vælge. Og er du i tvivl om, hvor du finder den nærmeste cykelparkeringsplads, kan 
du få overblikket på AU’s cykelparkerings-kort au.dk/cykelparkering. 

TIP NR. 2: BRING YOU OWN TERMOKOP 
I alle kantiner på campus kan du bruge din egen termokop, når du tanker kaffe fra kaffeautomater og beholdere. Ofte 
skal du endda betale mindre, end hvis du købte et papkrus til din kaffe.

TIP NR. 3: KØB BRUGTE BØGER
Er listen af bøger til det kommende semester lang, kan du med fordel købe nogle af dine bøger brugt. De fleste studie-
retninger på AU har en online brugt-børs (ofte via Facebook), hvor du kan købe brugte bøger til billige penge. På den 
måde sparer du både penge og CO2. 

TIP NR. 4: MINIMÉR MADSPILD
Er køleskabet tomt, så frygt ej. De fleste kantiner på campus sælger ud af deres overskydende mad sidst på dagen, som 
du kan tage med hjem og på den måde være med til at minimere madspild. I flere kantiner kan du også købe maden lidt 
billigere, hvis den er tæt på udløbsdatoen.

TIP NR. 5: PAK FILERNE
Sender du mange tunge filer i dine mails, kan du med fordel pakke dem som zip-filer. På den måde belaster du serveren 
mindre og sparer CO2.
Du kan finde flere grønne tips på hjemmesiden www.s.au.dk/grønguide

Meld dig ind i AU’s 
grønne netværk
Vil du gerne engagere dig i den grønne dagsorden på universitetet, kan du 
melde dig ind i AU’s grønne netværk. Her kan du blive en del af et socialt fæl-
lesskab med andre medstuderende, der deler din interesse for bæredygtighed. 
Meld dig ind netværket via Facebook-gruppen #AUGreen. 

AU’s Grønne Guide er blevet til i samarbejde med studerende og medarbejdere på AU og er et led i uni-
versitetets grønne omstilling – en omstilling som bl.a. indeholder et ambitiøst mål om en markant reduktion 

af universitetets CO2-udledning. Se mere på s.au.dk/bæredygtighed
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STUDENTER
RADIO
Hvor går du hen, hvis du har 
en skæv ide til det næste store 
podcast men ved ikke helt ved 
hvordan podcastverdenen 
fungerer?

Aarhus Studenterradio (AASR) er en stor 
legeplads for dem, der gerne vil forsøge 
sig med at lave radio og podcasts. Vi giver 
vores medlemmer mulighed for at anvende 
et kvalitetsradiostudie, skabe et lydunivers 
til deres programmer og igennem sparring 
gøre deres programmer bedre. 
Udover at lave radio har du også mulighed 
for at blive en del af et megafedt fælles-
skab, der går på tværs af uddannelser og 
interesser. AASR er en forening med ca. 50 
medlemmer, og selvom alt er frivilligt, er vi 
en radiostation som alle andre. Har du lyst 
til at finde ud af, om du har en radiovært i 
maven, eller brænder du inde med et pod-
cast alle burde høre, så er AASR noget for 
dig!

Send en mail til: chefred@aasr.dk eller klik 
ind på aasr.dk for at se og høre nærmere. 
Vi lyttes ved på 98,7 fm eller på aasr.dk

Velkommen til et stærkt 
fællesskab for akademikere
Som medlem af DM og MA har du blandt andet adgang til rådgivning, 
studierelevante kurser og rabatter på bank, forsikring og meget mere.
Fagforeningen er gratis det første år — herefter 20 kr. om måneden. 
A-kassen er gratis hele studietiden, hvis du er under 30 år.
 
Læs mere og meld dig ind på studerende.dm.dk

DMMA-ANN_150x150UK+DK.indd   1DMMA-ANN_150x150UK+DK.indd   1 17/05/2021   21.3217/05/2021   21.32
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TRAIN HARD - STUDY HARD!
Er du vild med sport, og kunne du tænke dig masser af fede sportsoplevelser og 
nye venner? Så er en af vores 18 klubber helt sikkert noget for dig!

Aarhus Universitets-Sport er en para-
plyorganisation under Aarhus Universi-
tet med 18 selvstændige sportsklubber. 
Med alt lige fra fodbold, håndbold og 
svømning til den klassiske japanske 
kampsport, Kenikan, tilbyder vi et bredt 
udvalg af idrætsaktiviteter til studeren-
de i Aarhus. 

AUS er en studenterdreven organisati-
on, der arbejder for at sikre billige og 
gode muligheder for at dyrke sport 
samt forbinde mennesker på tværs af 
uddannelser gennem sport. Vi gør det 
attraktivt for studerende at være med-
lem af en sportsklub – noget der ellers 
ofte kan være dyrt på en SU-indkomst!

Ikke nok med at vi tilbyder sports – og 
foreningsliv til billige penge, arrangerer 

vi løbende arrangementer og events, 
der bidrager til et godt og aktivt studie-
miljø. Hvert år i september afholder vi 
sammen med Studenterrådet Danmarks 
Største Fredagsbar og Idrætsdag – en 
éndagsfestival med musik, fest og selv-
følgelig masser af sjove sportsturnerin-
ger! Desuden arrangerer vi hvert år en 
surftur, hvor destination kan være alt 
lige fra Taghazout, Marokko, til Klitmøl-
ler på Vestkysten.

Vil du have sved på panden, fede 
sportsoplevelser og venner for livet? Så 
tøv ikke med at kigge forbi vores hjem-
meside www.aus.dk, hvor du kan læse 
meget mere om os og vores 18 klubber!
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H.K.H. KRONPRINSENS 
ANBEFALINGER

Foto: Steen Evald

HVAD HOLDT DE MEST AF VED AT BO I AARHUS?
Nu er det efterhånden en del år siden. I 1989 var der var ingen hurtigfærge og ingen Storebæltsbro – 
Aarhus var på den måde længere væk fra København end i dag. Det betød, at jeg ikke pendlede – jeg 
bosatte mig i Aarhus og fik dermed byens dynamiske, energiske og summende ungdomskultur ind under 
huden. Det var en god beslutning og en herlig tid.

HVOR LØBER/GÅR MAN DEN BEDSTE TUR I AARHUS?
Der er mange gode løbemuligheder i Aarhus. Der er, måske mest oplagt, Marselisborg skov – men jeg 
vil alligevel pege på en anden rute, hvor man starter i byen, løber ud ad skovvejen, forbi den perma-
nente, op gennem Risskov, ud af Ringgaden og tilbage gennem byen. På den måde får man byens puls, 
skovens ro og havets brusen med – og derudover også en god portion højdemeter.

HVAD ER DERES BEDSTE RÅD TIL DE NYE STUDERENDE?
Det er i virkeligheden meget enkelt – være nysgerrig både fagligt og socialt. Opsøg studenterlivet i og 
uden for auditorierne, i byen og i weekenderne. Aarhus er unik på den måde, at så mange forskellige 
studieretninger er samlet på campus. Dermed er der rig mulighed for at lære andre jævnaldrende at 
kende på tværs af studieretninger. 
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5 FUN FACTS OM AU
VIDSTE DU...

At der findes en fælles fredagsbar for alle studerende og udefrakommende som hedder Stu-
denterbaren, hvor der er et kæmpe sortiment af øl, som de hele tiden udvider. Lige nu kan du 
eksempelvist smage på cirka 160 forskellige øl. 

At der er over 40 forskellige fredagsbarer på Aarhus Universitet. Nogle fredagsbarer ligger 
meget separeret fra de andre som eksempelvis Barbaren/Arken (Antropologi/arkæologi) ude 
ved Moesgaard eller Klubben (BSS) på Fuglesangs allé, hvorimod mange af fredagsbarer ne 
på fakultetet ARTS ligger klods op og ned af hinanden i Nobelparken.

At Aarhus Universitet er kendt for deres gule murstensbygninger – faktisk består universitetet på 
nuværende tidspunkt af cirka 20 millioner gule mursten.

At der på 18. etage (den øverste) i Det Kongelige Biblioteks bogtårn findes et lille museum om 
bibliotekets historie. Typisk er der i juni offentlige rundvisninger på biblioteket, hvor man også 
oplever den øverste etage. 

At kendte personer, som har gået på Aarhus Universitet, blandt andet inkluderer musiker Stef-
fen Brandt, forfatter Ida Jessen, skuespiller Ulf Pilgaard og TV-vært Lise Rønne.

Skrevet af: Johanne Sandal fra Delfinen

STUDIEMESSEN
Studenterrådet afholder den traditionsrige Studiemesse på Aarhus Universitet. Her byder Stu-
denterrådet de nye studerende velkommen til universitetet såvel som Aarhus, ved at afholde 
en tredages messe, hvor der vil være rig mulighed for at møde alt fra banker og tandlæger til 
fagforeninger og kulturelle tilbud. Derudover kan du her stifte bekendtskab med et væld af 
universitets studenterforeninger og aarhusianske frivilligorganisationer. 

30. AUGUST – 1. SEPTEMBER

GRATIS ØL

GRATIS TING

KONKURRENCER

Studenterrådet giver en forfriskning i baren

På messen er der altid mulighed for at vinde fede præmier 
fra byens barer, spisesteder og fritidsaktiviteter

Forretninger og virksomheder deler gratis ting ud
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AU
RUN
2021

AU RUN præsenteres af Studenterrådet og er et 
GRATIS motionsløb for alle på Aarhus Universitet. 

Alle kan være med! Hvis du ikke kan løbe, kan du gå eller rulle 
en tur i den friske luft. Det er mange præmier på højkant, blandt 
andet til det bedste billede. Med andre ord: motion, godt humør og 
fede præmier! Vi ses til #AURUN d. 16/10/2021. 

AU RUN 2020
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10. SEPTEMBER I UNIVERSITETSPARKEN
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er et årligt arrangement skabt af stu-
derende og med omkring 20.000 besøgende. Danmarks Største Fredagsbar og 
Idrætsdag bliver afholdt af Studenterrådet og AUS, samt hundredevis af frivillige. 
Tidligere har bl.a. Phlake, The Minds of 99, Karl William, Benal og sågar DJ-Ali-
gator besøgt fredagsbaren. Hold derfor godt øje med vores facebookside Dan-
marks Største Fredagsbar og Idrætsdag, hvor årets navne vil blive annonceret.

Man kan dyste i forskellige sportsgrene 
på tværs af studier. Tilmed dit hold på 
Storfredag.dk

Om eftermiddagen og aftenen er der 
mulighed for at nyde god musik 
sammen med dine venner.

SPORT KONCERTER
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5 TIPS TIL 
LIVET PÅ AU

SKREVET AF: JOHANNE SANDAL FRA DELFINEN

1 4

2
3

5

 Nogle fredagsbarer serverer helt andre drikkevarer, end det man måske er vant til. Prøv eksempelvis at spørge efter et spejlæg i Katrines Kælder, en mjød i Kommabar eller prøv en af Fysisk fredagsbars mange ølvarianter. Kombiner det ger-ne med en tour-de-fredagsbar for at udforske universitetet.

 I weekenden serverer Det 

Kongelige Bibliotek ofte en 

super lækker og billig brunch – 

helt klart gåturen værd uanset 

om du skal derop for at læse 

eller ej.

Stakbogladen, der ligger i Studenterhuset, sælger ofte de bøger, man skal bruge til un-dervisningen – og her får man endda 10% studierabat. 

Du kommer til at få det at 

vide mange gange i din tid på 

studiet, men hvis du er sulten, 

hvad end det er efter kage 

eller aftensmad, så gå forbi 

Matematisk Kantine. Det fås 

ikke billigere.

Det kan være svært pludseligt at skulle læse så mange timer dagligt, og her finder mange studerende ro på universitets diverse læsesale. Eksempelvis er der på Det Kongelige Bib-liotek masser af plads til alle slags studerende – bemærk dog at man ofte skal være der til åbningstid i eksamensperi-oden for at få en plads. Ellers har de individuelle studier ofte 
læsesale, hvor det er muligt at gå ind med sit studiekort alle tider på døgnet.
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DIN
Når du skal ud 
og opleve byen

Opret dig gratis i dag og få 
30 minutters gratis kørsel 
med koden ”AU30”

Med adgang til 100 elektriske 
bybiler via én app er det nemt at 
køre grønt og billigt. Spar fx 25% på 
minutprisen med et GreenSaver 
abonnement til 49 kr. /md. og kør 
fra kun 1,5 kr. /min.

*Koden giver 30 gratis minutter til nye 
kunder og gælder i 30 dage fra oprettelse.

Studenterhåndbøger.indd   1Studenterhåndbøger.indd   1 01.06.2021   11.0101.06.2021   11.01

BOLIGFORMER
SKREVET AF MATHIAS RANDEL & FREDERIK WALTHER

 FRA DELFINEN
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EGEN LEJLIGHED

 Niklas Kasper
25 år

8. semester på HA 
Husleje: 6000 kr.

 Hvor længe har du boet som du gør?
 
Jeg har i alt boet i lejligheden i fire år, men de første to 
år var med en roomie og nu er det på egen hånd.
 
Hvorfor har du valgt at bo i denne type boligform?
 
Jeg startede med at bo sammen med en roomie i de 
første par år jeg boede ude. Da han flyttede i sommer-
en 2019 skule jeg enten se om jeg kunne finde en nye 
roomie eller vurdere om jeg ville prøve at bo alene. Da 
jeg tænkte jeg ville prøve noget nyt fald valget på at bo 
alene.
 
Hvad er det fedeste ved at bo på den måde som 
du gør?
 
Den største fordel er helt klart at jeg kun skal tage hensyn 
til mig selv. Jeg har friheden til selv at bestemme, hvad 
end det er i form af rengøring og madlavning eller i form 
af at få gæster på besøg. Yderligere, så er det også fedt 
bare at kunne komme hjem og slappe af, hvis man har 
mange aktiviteter i løbet af en uge.
 
Hvad er det værste ved at bo som du gør?
 
Først og fremmest er det selvfølgelig dyrere at bo alene, 
hvilket skal opvejes ift. de fordele og ulemper som der er 
ved det. Udover det så gjorde Coronaen det til tider en 
smule kedeligt at bo alene.
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KOLLEKTIV

Camilla Brokholm Pedersen
26 år

8. semester på Teologi
Husleje: 2000 kr.

Oskari Tourmaa
23 år

Elektronik  
(Diplomingeniøruddannelsen)

Husleje: 2000 kr.

Hvorfor har I valgt at bo i kollektiv?

Oskari: “Jeg ville opgradere det sociale niveau i hjem-
met. Når man bor i et kollektiv, er man lidt ’forced’ til at 
komme ud af sin skal”. 
Camilla: “Normalt skal man tage lidt større initiativ for at 
være sammen med folk - her er det serveret hver dag.

Fordele ved at bo i kollektiv

En af de ting, Oskari vil fremhæve, er initiativet i kollek-
tivet: ”Man får en lille idé, og så bliver den løftet op. Vi 
har f.eks. bygget en hønsehus, og jeg har købt et orgel 
i en genbrugsbutik - den slags ting. Der er et fællesskab 
om fede ideer.”
Man opbygger hinanden. F.eks. når nogen siger ’det her 
kunne være noget for dig’ bliver ens kendetegn mere 
konstituerede. Den personlighed, vi hver især har, bliver 
gjort mere tydelig i mødet med de andres personlighed-
er.” siger Camilla. ”Man vokser ret meget sammen. I 
starten brugte jeg meget energi på at falde til rette. Når 
man er det bliver det også familie-agtigt. Der er intet 
pres på, man kan være sig selv.” tilføjer hu

Ulemper ved at bo i kollektiv

Camilla: ”Det kan hurtigt gribe om sig at lave aktiviteter 
sammen. Det føles nogle gange rigtig at prioritere fæl-
lesskabet over studiet – andre gange er det omvendt.”
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KOLLEGIE

Sofus Harbo
22 år

4. semester på filosofi
Husleje: 2400 kr.

Hvorfor bor du på kollegie?
Mest af alt for ikke at blive for isoleret, men netop at 
have muligheden for hele tiden at komme ud blandt folk.
Da jeg skulle begynde på universitetet, var der omtrent 
tre muligheder: bo med roomie, bo med flere roomies, 
bo på kollektiv. Af de tre muligheder virkede den sidste 
mest tiltalende pga. friheden til selv at vælge hvornår og 
hvor meget man ville socialisere sig.

Hvor længe har du boet på kollegie?
Jeg har boet på Aarhus Kollegiet siden det slog dørene 
op, september 2019, samtidig med at jeg begyndte på 
universitetet. 

Hvad er fordelene ved at bo på et kollegie?
Det er en dynamisk måde at leve på, hvis man lader det. 
Det er let at socialisere sig, man kan bare kan hoppe ud 
i et køkken og snakke med folk. På den anden side har 
man også mulighed for at trække sig tilbage, for man har 
jo sit eget space. På Aarhus Kollegiet, hvor jeg bor, har 
vi alle både køkken, toilet og bad hos os selv, så det er 
nemt at trække sig, hvis man har fået nok fest og ballade. 
Det er også den kæmpestore bonus, at det er relativt 
billigt at bo på kollegie.

Hvad er ulemperne ved at bo på et kollegie?
Hvad nogle vil kalde ulemperne ved at bo på kollegie 
er, i nogle tilfælde, hvad andre ville kalde fordelene. 
F.eks. har man ikke særlig meget plads til sig selv, men 
i stedet deler man mange fællesarealer. En anden ting 
er, at der ofte er lyde og larm, men det er jo fordi der 
er en fest lige rundt om hjørnet, som man som oftest er 
velkommen til at joine.
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LEJET VÆRELSE

Benjamin Bisgaard
4. semester på medievidenskab

25 år
Husleje: 4100 kr.

 Hvor længe har du boet som du gør?
 
Jeg har boet her på adressen de seneste knap tre år. 
Jeg flyttede hertil i sommeren 2018 fra Trøjborg og har 
i perioden boet med lidt forskellige. Nu bor jeg med en 
kammerat og en veninde, som jeg ikke kendte, før hun 
flyttede ind. 
 
Hvorfor har du valgt at bo i denne type boligform?
 
Vel først og fremmest fordi pengene ikke rækker til mere 
luksuriøse boligformer. Derudover er det både hyggeligt 
og sundt at bo med andre mennesker, tror jeg. 
 
Hvad er det fedeste ved at bo på den måde som 
du gør?
 
Det fedeste ved at bo sammen med andre er klart, at der 
altid er liv derhjemme. Der er altid én at snakke med, 
og særligt på dage hvor man ikke har ramt topformen, 
er det rart, at man kan få tankerne på afstand, når man 
kommer hjem. 
 
Hvad er det værste ved at bo som du gør?
 
Det sværeste er i hvert fald at acceptere andres dårlige 
vaner. Frustrationen over, at skraldeposen ikke bliver 
smidt ud, når den er fyldt, og den evige kamp om, 
hvordan man bedst efterlader køkkenet.
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MØD DE STUDERENDE

Health
ARTS

BSS

NAT
TECH
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Lasse Juul Christensen
Medicin

4. semester
23 år

HEALTH Hvorfor har du valgt at læse medicin?
Jeg var altid meget i tvivl om, hvad jeg skulle 
vælge. Jeg vidste siden jeg startede i gymna-
siet, at jeg gerne ville lave noget naturviden-
skabeligt. Egentlig var jeg mere tilbøjelig til at 
læse fysik eller kemi til at starte med. Men så 
endte medicin alligevel med at vinde. Det var 
et resultat af at medicin havde den bredeste 
appel - jeg kunne både se mig selv i det fagli-
ge miljø på studiet, det sociale miljø, men også 
i jobbet som læge bagefter.

Hvordan er en normal dag for dig?
Jeg står op klokken 07 og får måske et træ-
ningspas ind inden morgenmaden. Jeg læser 
pensumtekst fra 09-11. Kl 11.30-13.30 laver 
jeg opgaver med læsegruppen, hvorefter vi 
har holdtime fra kl 14-16. Om eftermiddagen 
har jeg fri. 

Hvad er det bedste ved at læse medicin?
Det bedste ved at læse medicin er, at man 
tilegner sig en helt vildt bred tværfaglig viden, 
som man forhåbentlig kan få lov at anvende i 
sit virke som læge. Og så det super fede socia-
le miljø på studiet med talrige fede foreninger 
med forskellige fritidsaktiviteter.

Hvad er det værste ved at læse medicin?
Det værste ved medicin er, at der ikke er mere 
hands-on undervisning på bacheloren.
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Mille Rosleff
Nordisk sprog og Litteratur

Tilvalg i film og medier
5. semester

25 år

ARTS Hvorfor Nordisk som hovedfag? 
Jeg startede faktisk med at studere Multime-
diedesign, men jeg droppede ud. Der var en 
der sagde: ”hvis du skal finde en vej i livet, så 
skal du gøre noget, du altid har elsket”. For 
mig var det bøgerne. Jeg har altid glædet mig 
til dansktimerne, det er en ægte passion. Så 
med det råd i baghovedet, turde jeg springe 
ud i det. 

Hvorfor Film & Medier som tilvalg? 
Det er først og fremmest for at kunne blive 
gymnasielærer. Jeg synes også det spiller godt 
sammen med Nordisk, hvor medier også fylder 
meget. Jeg elsker bøger, men jeg er glad for 
også at have et mere praktisk fag, hvor vi laver 
produkter, som er lettere at forholde sig til. 

Hvad er det bedste ved Nordisk? 
Det har været dejligt at møde mange andre, 
som jeg deler passion med og som jeg kan 
snakke litteratur med. Det er også fedt, at vi 
er blevet introduceret til mange, nye forfatter-
skaber fra fx Norge og Sverige. Til sidst har 
vi meget frihed ift. eksamener, og så kan man 
dykke ned i sine passioner. 

Hvad er det værste ved Nordisk? 
Det er fedt, men svært, at studere sin passion. 
Det kan være svært at skelne mellem uddan-
nelse og hobby. Typisk læser jeg næsten ikke i 

min fritid i løbet af et semester. 

Har du allerede nu kunne bruge dit studie 
til noget? 
Ja – da coronaen ramte startede min søster 
og jeg ”litsisterspodcast”, hvor vi læser og 
analyserer bøger. Her har jeg oparbejdet et 
mere nuanceret blik på litteratur, og så laver 
jeg noget, jeg elsker. 

Generelt har jeg, fordi vi læser så meget 
forskelligt, fået et mere nuanceret blik på 
mennesker og samfund. Når vi læser om andre 
menneskers erfaringer, lærer vi. Det former os 
som mennesker. Det har betydet meget for mig.
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Frederik Plum Frandsen
Molekylærbiologi

6. semester
24 år

NAT Hvorfor har du valgt at læse 
molekylærbiologi?
Lige siden folkeskolen har jeg altid vidst at, jeg 
gerne ville læse videre i en naturvidenskabelig 
retning og efter at have haft kemi og biologi i 
gymnasiet, vidste jeg, at det var denne retning 
jeg skulle. Efter flere gange i praktik på uni og 
mange foredrag på U-days, fandt jeg moleky-
lærbiologi mest interessant. Det var særligt de 
mange valgfag på studiet, der giver mulighed 
for en mere skræddersyet uddannelse, der 
tiltalte mig. 

Hvordan er en normal dag for dig?
For tiden bruger jeg det meste af min tid i 
laboratoriet, hvor jeg udfører mit bachelor-
projekt. Dette gør, at mine dage ofte er meget 
forskelligt opbygget. Typisk møder jeg ind i 
lab kl 08 og passer mine celler, forbereder og 
deltager i undervisning i løbet af formiddagen 
og herefter ligger forskellige eksperimenter hen 
ad eftermiddagen. Jeg er typisk færdig kl 17 
hvor jeg snupper en løbetur og et træningspas 
før aftensmad. 

Hvad er det bedste ved 
molekylærbiologi?
Det bedste ved mit studie er helt klart det 
fællesskab, man opbygger med de mange 
medstuderende på tværs af årgange og 
studier. Det er meget motiverende at indgå i et 

professionelt fællesskab, som det man finder i 
et laboratorie eller i en læsegruppe. Samtidigt 
er der et super fedt foreningsliv, hvor jeg er en 
del af både fredagsbar og tutorforeningen. 

Hvad er det værste ved
molekylærbiologi?
Det kan dog også være hårdt at læse på 
universitet og man ligger mange ekstra timer 
i arbejdet i laboratoriet. Her har det været sær-
ligt vigtigt for mig at have en god læsegruppe, 
så vi kan hjælpe hinanden både til eksamens-
læsning og med noter, hvis man har haft meget 
travlt. Men det er klart det hele værd. 
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Victoria Karwowski
Psykologi

8. semester
24 år

BSS Hvorfor jeg har valgt det studie?
Jeg valgte psykologi, fordi jeg synes, menne-
sket er enormt interessant. Jeg har altid syntes 
det var et sejt felt at have viden omkring. Og 
så har jeg også valgt det på baggrund af de 
jobs, man kan få med den uddannelse. 

Hvordan en normal hverdag er for dig?
En normal hverdag er egentlig ret svingende. 
Da vi har meget selvstudie og meget læsning, 
varierer dagene meget mhp. at sidde hjemme 
og læse versus at sidde på uni og læse eller 
engang imellem på cafe. Oftest efterfulgt af 
en social aftale, da jeg ellers bliver skør af at 
være så meget i hovedet. 

Hvad er det bedste ved dit studie?
Det bedste er, at selve stoffet er rigtig spæn-
dende! 

Hvad er det værste ved dit studie?
Det værste er alt det selvstudie og den store ar-
bejdsbyrde ift. læsning, som gør, at man meget 
hurtigt kan ende med at sidde meget selv, hvis 
ikke man selv er aktivt opsøgende socialt. 



SR.AU.DK // 5554 // STUDENTERRÅDET

Helena Maria Simonsen
Diplomingeniør i Bygningsdesign

3. semester
23 år

TECH Hvorfor jeg har valgt det studie?
For mig fandt jeg et studie som både fangede 
min interesse indenfor ledelse, byggeproces-
sen og bæredygtige løsninger indenfor byg-
geri og som samtidig er med til at udvikle mig 
som person og erhvervskvinde hver dag. 

Hvordan en normal hverdag er for dig?
Min hverdag er meget dynamisk og afhænger 
af hvilken periode, jeg står i, og hvilke projek-
ter jeg har i luften. Det er her jeg bliver motive-
ret yderligere, da hver dag på studiet byder på 
nyt med diverse opgaver og projekter, som vi 
får tildelt. 

Hvad er det bedste ved dit studie?
At jeg bliver udfordret hver dag og får lov til at 
afprøve mine kompetencer hvert semester og 
tillære mig nye. 

Hvad er det værste ved dit studie?
Det er et fuldtidsstudie, som kræver ens tid,  
men det er samtidig også pisse fedt, når man 
vil det. 
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JON FRA BAGEDYSTEN MINE MEST FRÅDEREN
K A G E O P S K R I F T E R
Jeg hedder Jon Daniel Edlund, og jeg elsker at lave mad. Køkkenet er det vigtigste rum i mit hjem, hvor jeg elsker 
at stå og lege med råvarer og udvikle nye opskrifter på mad og kager.

Siden min plads i finalen i ”Den Store Bagedyst 2018”, har jeg for alvor valgt at fokusere 100% på min passion 
for mad og kager. Jeg har startet min egen virksomhed ”Jons Madklub”, hvor jeg kombinerer min passion for mad, 
events og formidling.

Det er ikke kun kagerne, jeg brænder for. Som næsten færdiguddannet skolelærer på VIA University i Aarhus er 
børn og unges trivsel også en hjertesag for mig.

Min Kinder mælkesnitte-cheesecake er ret nem og total frådern. Man bliver sku nok ret populær hos studiegrup-
pen, hvis man kommer med den. Pro tip: Brug ægte Kinder mælkesnitter, IKKE discount udgaven, hvis den virkelig 
skal smage godt!

Min citronmåne er også pisse nem, og smager vanvittigt godt. Det er jo en klassiker - og måske er det god dansk 
madkultur for de internationale studerende at prøve den?

Hvis i vil se mere til mit lækre bagværk, så følg mig på instagram: @jondanieledlund

Skrevet af: Camilla Svenblad og Isabell Andersen fra Delfinen
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SÅDAN GØR DU
Blend kiks sammen i en foodprocesser, og tilsæt det smeltede smør. Pres kiksemassen ud i en springform beklædt med 
bagepapir. Sæt kiksebunden på køl mens du laver fyldet.

NB: Kageplast i siderne kan give en flot skarp kant til kagen, alternativt kan du også bare nøjes med at bruge en metal-
ring. Dette får den til at ligne en million!
 
Udblød husblas i koldt vand i ca. 10 minutter. Opvarm 1 dl fløde i en lille gryde, og opløs husblassen heri. Afkøl til 
lunken. Samtidigt piskes Philadelphia flødeost, cremefraiche, flormelis, vaniljesukker sammen i en skål. Skrab forsigtigt al 
cremen ud af mælkesnitterne, og gem de hele “kagebunde”. Pisk mælkesnitte-cremen ind  i fløde-ostemassten. Pisk de 
resterende 2 dl fløde til letpisket flødeskum og stil til side. 

Tilsæt den afkølede fløde-husblasblanding til flødeosteblandingen, og vend det hele godt sammen med et piskeris. 
Vend nu flødeskummen i blandingen med en dejskraber, og fordel HALVDELEN af fyldet i formen ud over din afkølede 
kiksebund. Læg mælkesnitte-bundene ovenpå cremen, gerne flere ovenpå hinanden. Fordel nu resten af flødeoste-fyl-
det ovenpå, og glat overfladen. Lad den sætte sig på køl i minimum 2-3 timer, eller evt. i fryseren i 60-90 minutter. 

Den kan holde sig på køl i 4-5 dage (og kan sagtens fryses ned!)

Vanilje cheesecake med kinder mælkesnitte-fyld? Tilpas for meget. Tilpas lækkert.

KINDER MÆLKESNITTE-CHEESECAKE!

Kiksebund:
300g kiks 

(blandet digestive og bastogne)
140g smeltet smør

3 timer - 10-12 personer
Ostefyld:
600g Philadelphia
175 g flormelis
3 tsk vaniljesukker el. 2 tsk vaniljeessens
2 dl cremefraiche eller fed yoghurt (18 %)
15 stk. kinder mælkesnitter
3 dl fløde
6 blade husblas

CITRONMÅNE

250g stuetempereret smør
250g sukker

100g marcipan
1 hel vaniljestang eller 2 tsk vaniljesukker

5 hele æg
1 dl fed creme fraiche el. græsk youghurt

275g hvedemel
1 tsk bagepulver

1 tsk salt
Skal og saft fra 2 store øko citroner

Glasur:
200g flormelis
Citronsaft fra 0,5-1 citron
evt. gul farve

SÅDAN GØR DU
Tænd ovnen på 170 grader alm. ovn.

Pisk smør, sukker og vanilje sammen i en skål i 3-4 minutter til en lys og luftig masse. Riv marcipanen fint, og pisk det 
hurtigt sammen med blandingen. Tilsæt 1 æg ad gangen og pisk. Slutteligt vendes creme fraiche i massen.

Sigt hvedemel, bagepulver og salt i massen og vend det godt rundt med en dejskraber. Tilsæt både revet citronskal og 
citronsaft til massen, og vend det hele godt rundt med en dejskraber.

Hæld kagen i en smurt form på ca. 20-26 cm i diameter. Bag den i ca. 40-50 minutter til den ser dejligt brun ud på 
toppen og giver let efter for et tryk. OBS: Jo mindre formen er, jo højere bliver kagen, og jo længere tid skal den have i 
ovnen.

Lad kagen afkøle helt og lav din glasur imens.

Bland flormelis med citronsaft og tilsæt lidt gul farve. Konsistensen skal være meget tyktflydende. Justér evt. med et par 
dråber vand. Fordel glasuren ud over din afkølede kage, og spis straks!

Nem, lækker, frisk og helt uimodståeligt. Prøv den!
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The Kitchen, Aarhus Universitets største iværksætter-
fællesskab for studerende og forskere, der vil lave 
’business’.

The Kitchen hjælper, hvis man går med alt fra en lille 
idé til en podcast eller et andet projekt, til hvis man 
allerede har en virksomhed på tegnebrættet eller 
måske endda har startet virksomhed. De tilbyder ydel-
ser såsom mødelokaler, adgang til revisor, advokat 
eller en rådgiver at spare med. Gratis. 110 startups er 
en del af The Kitchen, så der er god mulighed for at 
møde erhvervslivet, selv mens man studerer.

Signe Trier Simonsen, som er Event Manager hos The 
Kitchen, siger om stedet: ”Det kommer nogle gange 
bag på folk, at noget af det fedeste er, at man møder 
nogen, som er på samme rejse som en selv. En som 
også skal finde ud af moms eller at få sine første to 
ansatte og skulle beslutte, om man er en virksomhed, 
hvor man spiser morgenmad sammen hver fredag. At 
have nogle at spejle sig i er megavigtigt.”

De afholder workshops, som er åbne for alle. 
Workshops om branding, eller hvordan man tager sit 
produkt til sine kunder.
”Det giver et fedt mix, når man kommer til den slags.”

Skrevet af Martin Kousholt fra Delfinen

THE KITCHEN
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ØKONOMISKE RÅD 
TIL ET LIV PÅ SU

Pasta med ketchup? Leverpostej og rødbeder? En månedlig bytur? Ferie på 
Djursland? Fordommene og frygten for livet på SU kan være svære at håndtere. 
Derfor har Delfinens finansredaktion lavet en samling tips og tricks til at komme 
igennem livet på SU.

BUDGETTET 
Det bliver ikke mere basalt. Et budget gør bare, at man 
har et bedre overblik over, hvad man har at flytte rundt 
på. Det sikrer, at man sjældent står i en situation, hvor 
man fik brugt for meget på noget uhensigtsmæssigt. Hvis 
man, ligesom mange andre, ikke er den store Excel-haj, 
så findes der mange gratis skabeloner online, hvor du 
blot skal skrive tal ind. Derudover findes der et hav af 
gratis apps, der kan hjælpe dig med at have overblik 
over dit pengeforbrug. Den mest kendte er Spiir, der 
tilmed har gode tilbud på forsikring mv.

STUDIEJOBBET
Et af de mest positive tiltag, man kan tage for sin økonomi, 
er at få sig et studiejob. Det sikrer et større rådighedsbeløb, 
men man kan derudover vælge sit arbejde, så man får 
rabatter på produkter, man selv holder meget af. Hvis du 
elsker mad, så kan du arbejde på en restaurant. Hvis du er 
en modehund, så få et arbejde i en tøjbutik. Hvis du altid 
skal have den nyeste elektronik, så forsøg dig i Elgigan-
ten/Power. Så sparer man også penge på dét, som man 
uundgåeligt kommer til at bruge penge på.

GENBRUG
Næsten alle genstande, man kommer til at købe i studieti-
den, kan købes brugt til ingen penge. Man kan købe sit tøj, 
sit inventar og sine møbler i genbrugen eller på en lang 
række online platforme for videresalg. Derudover, er det 
også en god idé at spørge ens tutorer, om der findes en 
facebookgruppe til salg af brugte studiebøger - her kan 
der virkelig spares penge! Selvfølgelig risikerer man lidt 
skrammer, en kaffeplet eller et par overstreget sætninger, 
men patina giver bare sjæl.

SPIS MERE VEGETARISK/VEGANSK
Et lidt større livsstilsvalg. En af de få ting, som man er 
nødsaget til at bruge penge på månedligt, er ens mad. 
Det er derfor også en af de steder, hvor man virkelig kan 
spare penge i længden. Kød er virkelig dyrt i forhold til 
grøntsager, så hvis man kan spare det væk, kan man sætte 
faste penge om måneden af til andet sjovt. Man skal lige 
lære at lave mad på en lidt anden måde, men YouTube 
kan virkelig være behjælpelig her. Dertilhørende kan der 
også klart anbefales forskellige madspilds-apps, som 
TooGoodToGo, som giver en følelse af at spise ude og 
smage noget lækkert og anderledes end leverpostejsma-
den med rødbeder, samtidig med, at man redder mad fra 
skraldespandsdøden.

SPAR PENGE PÅ TANDLÆGESKOLEN
Hvis du også er en af de studerende, der har ondt i 
maven ved tanken om den regning, der kan komme ved 
tandlægen, så har vi et tip til dig! Tandlægehøjskolen, 
som er en del af Aarhus Universitet, tilbyder ofte billigere 
behandlinger.

Skrevet af: Mathias Randel og Oskar Heiden fra Delfinen



SR.AU.DK // 6564 // STUDENTERRÅDET

OVERSIGT OVER

FEDE STUDIERABATTER
I AARHUS

Uanset om du har gået på uni i 3 år el-
ler om du lige er startet, så kan vi godt 
blive enige om, at pengene er små 
-  og at enhver sparet krone er tjent. 
Mange butikker har faktisk virkelig 
god studierabatter, hvor du kan  
‘’tjene’’ penge. I følgende artikel får 
du en liste over vores favoritter:

TØJBUTIKKER
Selvom man er studerende, vil man gerne se sej ud - og 
hvad er sejere end et par Levi’s jeans? Levi’s ligger i Bruuns 
Galleri og her får du hele 20% ved fremvisning af studie-
kortet. Mangler du en sød sommerkjole eller noget sejt til 
fredagsbaren? Fremvis studiekort hos Message og få 10%. 
Message har flere butikker rundt i Aarhus. 

MAD
Dedees er et virkelig lækkert sandwich sted med adresse 
på Banegårdspladsen 8. Her får du 10%, hvis du kan 
fremvise studiekort. 

Craver du lækker mexicansk mad? Prøv Vaca i Latiner-
kvarteret. Her får du som studerende også 10%. 

Er du vegetar eller veganer? Eller er du virkelig bare vild 
med sund mad? Uanset hvad så er Fika utroligt lækkert og 
du får 10% som studerende. Fika har to restauranter i Aar-
hus. En på Nørregade 28 og en på Jægergårdsgade 47. 

Et par af mine favoritter er også Vnoodles, hvor du får 
20%. Eller The Hummus and Pita bar, hvor du får 10% ved 
fremvisning af studiekort. Og sidst men ikke mindts Hav-
nens Grill, hvor du får 10% (perfekt tømmermændsmad!). 

AKTIVITETER 
Elsker du at gå i teateret, så skal du helt klart prøve en 
forestilling på Aarhus Teater. Som studerende kan du i 
sæson 2020/21 købe billetter til kun 80 kr. pr. billet til alle 
forestillinger alle dage på Aarhus Teater! 

MEDLEMSSKABER
Medlemskaber hos yogastudier er sindssygt dyre, men hos 
Hotyoga på Aarhus Havn får studerende 15% på deres 
medlemskab. 

KAFFE 
Som studerende har vi brug for lidt ekstra energi i ny og 
næ, men købekaffe er dyrt. Dog er et godt tip, at du kan få 
25% på kaffe hos 7/11, hvis du er studerende og 30% på 
Lagkagehuset. 

FRISØRER
Vi vil jo gerne se godt ud, men det kan hurtigt blive en 
dyr affære at rende til frisøren hver tredje måned, som det 
anbefales. 
Dog har Barber Lounge en studiepris, som du kan få 
oplyst, når du bestiller tid. Ladies&gents Hairdresser på 
Sønder Allé 5 giver 20% til studerende. Haarhuus på 
Studsgade 3 er en miljøvenlig og kvalitetsbevidst, der 
også tilbyder en studierabat. 

ANDET 
En af ting, vi som studerende har en tendens til at forsøm-
me er tandlæger. Det er dyrt, men det bliver endnu dyrere, 
hvis vi forsømmer det. Rigtig mange tandlæger har faktisk 
studierabat, og er du medlem af Danmark, kan du få 
dækket tandlægetjek og tandrensninger til du er 26. Jeg 
har hørt godt om Tandlægerne Risskov, der giver 15% i 
studierabat. 

Skrevet af Amanda Bundgaard fra Delfinen
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ET STUDIELIV
DER FUNKLER

HVAD VI LÆRTE AF CORONA

Studielivet er 100 ting mere end at møde til forelæsning, læse et kæmpe pensum og 
stressede eksamensperioder. Fredagsbar, foreningsliv, en fantastisk studieby og venner for 
life er mindst lige så stor en del af det at studere på Aarhus Universitet. Det er de ting, der 
gør det hele lidt sjovere og får hverdagen til at funkle. Corona ændrede livet som stude-
rende, men semestrene måtte fortsætte, og med tiden mistede det farverige studieliv sine 
nuancer. Nedlukningen adskilte alle facetterne, og det blev tydeligt, 
hvor vigtige alle delene af et studieliv er. Selvfølgelig det åbenlyse som 
forelæsninger og afleveringer, men især også det sociale sammen-
hold – muligheden for at dele en kage over gruppearbejdet og 
mødes til en øl eller kaffe efter studiet. Det, der virkelig sætter kulør 
på studielivet, er muligheden for at tage del i alle de små ting, der 
også hører med. Ikke kun i det der kræves, som at læse pensum og 
aflevere eksamen til tiden. 
Studielivet uden alle sine nuancer 
gør hverdagen kedelig og grå – og 
den skal helst skinne, glimte og stråle.

Skrevet af: Josephine Bech fra Delfinen
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Alder: 23 år
Studie: Informationsvidenskab

Semester: 8. semester
Udveksling: Forår 2020

MADURA WARAN
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Hvor var du på udveksling, og hvorfor søgte 
du om netop det sted?
Jeg var på The College of Brockport i den nordlige del 
af New York State. Jeg har altid haft en lille drøm om 
at opleve college-livet og kulturen i USA, som man så 
tit ser i serier. Jeg synes samtidig også, det er fedt, at 
universitetet ligger 1,5 time fra grænsen til Canada, så 
jeg også havde mulighed for at opleve lidt af Canada. 
Derfor søgte jeg om det her sted.

Var der nogle bestemte ting, du håbede på og 
frygtede for ved at tage på udveksling?
Jeg håbede på at udvikle mig personligt ved at komme 
ud af den comfort zone, jeg har hjemme i Danmark, 
og ligesom starte fra bunden og opbygge et netværk 
derovre, samt blive bedre til engelsk. Der var da nogle 
ting ved USA, jeg var lidt bekymret for, i hvert fald 
sådan noget som skoleskyderier, som jo er et emne, 
der er på dagsordenen i USA. Men jeg var allermest 
bare spændt på at prøve noget nyt i et nyt land, og 
se hvordan jeg ville håndtere situationerne i en anden 
kultur og med mennesker fra andre kulturer.

Hvordan var hverdagen og opholdet generelt 
derhenne?
Hverdagen gik på at tage til timer, drikke kaffe og 
spise frokost med mine veninder, gå til tennis, yoga, og 
andre forskellige aktiviteter samt spise aftensmad med 
mine venner. Det fede ved universitetet derovre er jo, 
at alt er samlet det samme sted. Der er for eksempel 
tilknyttet et fitnesscenter og en svømmehal til univer-
sitetet i Brockport. Så der var mange aktiviteter, man 
altid kunne tage til. Og man kedede sig aldrig. Oftest 
startede vi også vores weekender ud med at tage til 
ishockey- eller basketballkampe.
                                                                                                                                                      

Mit udvekslingshold på Brockport Universitet

Min veninde og jeg på eventyr i Boston

Hvad var det bedste du tog med dig derfra?
Det bedste var rejserne til andre byer i USA og 
Canada, nye venskaber og nye minder, og helt sikkert 
den personlige udvikling, jeg gennemgik ved at være 
afsted. Jeg har lært meget om mig selv og mine egne 
grænser. Jeg synes også det var fedt at få et indblik i 
den amerikanske kultur og se hvor anderledes det er 
fra den danske kultur. Det satte lidt livet i perspektiv, 
synes jeg.

Hvorfor skal andre også tage på udveksling i 
udlandet?
Man skal tage på udveksling i udlandet, hvis man 
har lyst til at udfordre sig selv og få en mindeværdig 
oplevelse, eller hvis man er interesseret i andre kulturer. 
Mit eget ophold blev jo afbrudt af Coronapandemien 
for tidligt, men på trods af det, føler jeg næsten kun der 
er positive ting ved at tage afsted. Jeg er glad for de 
oplevelser, jeg nåede at opleve på trods af Corona, 
og dét jeg fik ud af opholdet rent personligt. Jeg fik 
venskaber fra andre lande og lærte mig selv og min 
egen kultur bedre at kende. Jeg havde mulighed for at 
tage nogle fag, som ikke er muligt at tage herhjemme. 
Og jeg fik mulighed for at kombinere universitetet med 
rejseoplevelser. Jeg synes også, det var fedt at opleve 
en hel anden undervisningstilgang og blive udfordret 
på den front.

Skrevet af: Erik Fyhring fra Delfinen

På turen besøgte jeg også Toronto i Canada, hvilket var 
en vild oplevelse og en by, der har sin helt egen ånd, som 
stadig kunne mærkes under Corona.
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CITATER FRA TIDLIGERE 
STUDERENDE OM 

HVAD DET VIL SIGE 
AT GÅ PÅ UNIVERSITETET

JENS JOEL, MEDLEM AF FOLKETINGET (S) VALGT OG BOSAT I AARHUS 
”Trods eksamensstress og forsømte forår er intet som studietiden i Aarhus. Skov, strand, brune 
værtshuse, kammerater og studiejobbet i Øst for Paradis konkurrerer hårdt med studierne om min 
opmærksomhed, med det føltes som en kappestrid med mange vindere” 

SVEND BRINKMANN, PROFESSOR I ALMENPSYKOLOGI OG KVALITATIVE METODER 
PÅ AALBORG UNIVERSITET
”Jeg læste både filosofi og psykologi på Aarhus Universitet fra 1995-2002. Det var en skøn tid 
i smukke omgivelser og med venskaber på kryds og tværs af studier og fakulteter, som stadig 
betyder meget for mig i dag.”

HELGA NYGAARD WAAGE, JURIST-LINGVIST VED EU-DOMSTOLEN, LUXEMBORG, 
CAND. JUR., LLM
”Min studietid i Aarhus var et skønt sammensurium af fester og slid og forberedelse til livet deref-
ter i en skøn by med studiekammerater, der blev til venner for livet”

GERDA N. JESSEN, DOMPROVST I AARHUS DOMKIRKE
”Det var lykkelige år på Aarhus Universitet. Det jeg lærte dengang, sidder i min rygrad og har 
hver dag dannet basis for det, jeg siger og gør i mit arbejde, og mine venner fra den tid tæller 
blandt de bedste. Nu bor jeg i Aarhus efter mange år, og det gibber i mig af glæde, når jeg 
cykler forbi Hovedbygningen, der dannede ramme om de skønne år på det teologiske studium”

MICHAEL PEDERSEN, CENTERCHEF FOR STENO DIABETES CENTER GRØNLAND
”Det var en fantastisk tid med konstant faglig og personlig udvikling. Kort efter min kandidateksa-
men rejste jeg til Grønland, og elskede arbejdet som læge. Med tiden samlede interessen sig om 
diabetes, og i 2008 stod jeg i spidsen for et treårigt nationalt diabetesprojekt”
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De bedste hilsner fra  
Studenterrådet

tusinde tak
fordi i læste med!
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