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AU Helpline
-

Anonym og fortrolig telefonstøtte på Aarhus Universitet
Opstart september 2018 efter 1 års benarbejde
Åben mandag-torsdag kl 19-22 på telefon 87 15 16 46
Bemandet af frivillige studerende
Samarbejde med Studievejledningen, Studenterrådgivningen,
Studenterpræsterne, Livslinien mv.
- Vores vision

Studenterrådet
• Består af fagråd fra forskellige dele af
universitet
• Faglige, sociale og økonomiske interesser
• Store arrangementer
• Studenterrepræsentation
• Historisk perspektiv: Frafalds
undersøgelsen fra år 2000 med
udgangspunkt i bl.a. Tinto.

Status quo
- Præstationssamfund
- Fremdriftsreformen
Self-efficacy

Perception of
curriculum

Identitet

Sense of belonging

Faglighed

Fællesskab

Case 1
Fatima skal til at starte jura på Aarhus Universitet. Hun er rigtig motiveret for at
starte på sit fag, men er også nervøs for at flytte hjemmefra. Hun bekymrer sig om,
hvorvidt hun kommer til at passe ind i det sociale netværk på studiet. Hun drikker
ikke alkohol.

Diskussion:
1. Hvad er vigtigt når Fatima skal starte på sit studie?
i.
ii.

Hvad er vigtigt for at skabe en god faglig introduktion?
Hvad er vigtigt for at skabe en god social introduktion?

”The point of orientation is not to hand out material to the
students they do not read. It’s actually the beginning of the
formation of a community of membership. The key part of
orientation is building social relationships between the students,
the faculty and staff. It’s the beginning... ”
– Vincent Tinto

Case 2

Katrine læser medicin på 7. semester. Hun har altid haft et tæt forhold til sine lærere i
folkeskolen, i gymnasiet og i de år hun læste psykologi på et amerikansk universitet. Hun
har altid set sine undervisere som mentorer og har benyttet sig af deres ”åben dør” politik.
I de 3,5 år hun har læst på AU, har hun ikke formået at etablere relationer til sine
undervisere, og hun tvivler på, de ville kunne genkende hende i Netto, til trods for at hun
altid sidder på forreste række. Hun har behov for en anbefaling til et lægevikarstilling, men
ved ikke hvem hun skal spørge.

Diskussion:
1. Føler I at underviserne på AU har et tæt forhold til deres studerende?
2. Har I lyst til at have en relation til de studerende? Hvorfor/hvorfor ikke?

Case 3
Peter er på 5. semester Religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Peter er ofte i
tvivl om det han afleverer er godt nok, og han er ikke tilfreds med sine karakterer,
til trods for at de ligger langt over gennemsnittet. For at præstere bedre på studiet
er Peter holdt op med at være fodboldtræner for sin lillebrors hold, og han er
begyndt at takke nej til fredagsbar med vennerne. Peter tabte sig 10 kg i sidste
eksamensperiode på grund af stress.

Diskussion:
1. Hvad er årsagen til at flere og flere elever lider af perfektionisme?
2. Hvad kan instituttet gøre for at hjælpe Peter?

Case 4
Kim er udvekslingsstuderende på AU. Han kommer oprindeligt fra Kina men er i
Aarhus for at arbejde på sit speciale. Han føler sig meget ensom, især om aftenen, og
han har ikke et netværk ud over den anden udvekslingsstuderende han deler lejlighed
med på et kollegium i Aarhus Nord. Han har kontaktet Studievejledningen med
henblik på at få information omkring aktiviteter eller frivilligt arbejde, men har ikke
fundet noget endnu. Han føler sig mere og mere deprimeret og har mest af alt lyst til
at tage hjem til Kina.

Diskussion:
1. Hvordan tager vi hånd om udvekslingsstuderende, der er en udsat gruppe ift
ensomhed og trivsel? Hvem har ansvaret?

Opsummering og afrunding
- Hvad har vi fået ud af hver case?
- Hvad tager vi med videre?

