
Tutorbrev 

Kære nye studerende på UC Syd 

Velkommen på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen. Vi er dine tutorer, som vil gøre alt for 
at tage godt imod dig, og guide dig gennem sociale arrangementer.  

Som du kan se i programmet for introugen, er der nogle aktiviteter, som vi har fået æren af 
at afholde. Hertil vil vi gerne give lidt informationer, så du er forberedt inden studiestart. 
Nogle af dagene indeholder lidt fysisk aktivitet, derfor skal du huske at medbringe skiftetøj. 
Hvilke dage dette drejer sig om, kan du læse mere om i programmet og vi minder dig 
selvfølgelig om dette igen i introugen. 

Torsdag d. 7/9 og mandag d. 11/9, hvor der arrangeres energispil og bålmad, behøver du 
ikke at medbringe mad til frokost. Skulle du ske at være mere sulten, så har skolens kantine 
åbent hver dag.  

Der vil desuden være nogle arrangementer for at ryste jer sammen som hold, men også 
sammen med hele skolen. Se følgende datoer, og sæt kryds i kalenderen:  

d. 8/9 d. 14/9 d. 14/9  d. 22/9 

Skolens fødselsdag 
fejres med en gåtur 
omkring Haderslev 
Dam for alle nye 
studerende, med 
efterfølgende dåbs-
fest om aftenen for 
hele skolen. 

 

Uday arrangerer et 
event, der skal 
synliggøre de mange 
tilbud Haderslev har til 
studerende.  
Der skal købes billet til 
ca. 40 kr. (i skolens 
reception), der giver 
adgang til 
arrangementet og  
inkluderer snacks, 
underholdning og 
frokost. 
 

Efter Uday går vi 
samlet til Tribunen. 
Her vil vi deltage i 
den ugentlige quiz 
og mødes på ”slap 
line.”   

 

Introfest, kun for de 
nye studerende. 
Denne fest koster ca. 
200 kr. som går til 
mad og pynt til 
klassens bord og fest.  

(Nærmere 
information omkring 
betaling kommer i 
løbet af intro-ugen).  

 
Der er oprettet en Facebook-gruppe for din årgang, her kan du se dine medstuderende, og 
evt. planlægge kørsel. Siden kan også bruges til at stille spørgsmål til os tutorer.  
Sørg for at blive medlem af gruppen inden start: Ernæring og Sundhed Haderslev 2017 

Vi glæder os til at møde dig! 

Hilsen Tutorerne Alexander, Ditte, Ronja, Rikke, Camilla, Anders, Matilde, Jacob, Simon, 
Anandia og Jeanette.  


