
Tirsdag den 24. august fra kl. 09 – 14.00 i lokale H-B37
Velkommen til Administrationsbachelorer årgang 2021

Studieleder Margrethe Cæsar Bjerg, dine undervisere og din studievejleder byder dig velkommen og 
fortæller dig lidt om dit nye studie.  Du møder også dine tutorer.
studiestarts
Der vil være en croissant og en kop kaffe/te til de, som har lyst. 

10.30-12.00 Campusrundtur ved dine studiestartstutorer

12.00-12.30 FROKOST (UC-SYD giver)

12.30 – 14.00 Information om relevante platforme i dit nye studieliv (husk computer)

Onsdag den 25. august fra kl. 9.00-14.00 i lokale H-B37
Formiddagen går med, at I skal arbejde med casen Skønsted Kommune. Det foregår i grupper, og 
dine studiestartstutorer er med hele dagen.

12.00 - 12.30 FROKOST (I skal selv have med eller købe i kantinen)

Efter frokost vil I høre lidt om, hvilke aktiviteter der er på campus, og hvad I har mulighed for at 
engagere jer ind i under jeres studietid. 

Vi runder dagen af med en introduktion til jeres første modul: politik og samfund.

Torsdag den 26. august fra kl. 9.00-14.00 i lokale H-B37
Vi bruger formiddagen på at arbejde videre med Skønsted Kommune, som vi afslutter inden frokost.

12.00-12.00: FROKOST (I skal selv have med eller købe i kantinen)

Efter frokost har vi inviteret to færdiguddannede administrationsbachelor, som vil fortælle om, hvordan 
de har brugt deres uddannelse i praksis.

Dagen slutter med et oplæg og information fra jeres faglige organisation HK samt landsrådet for 
administrationsbachelorer. 

Fredag den 27. august 2020 fra kl. 9.00-14.00 i lokale H-B37
Dagen starter med fælles morgenmad og en gåtur ned til Dambåden. 

10.00 -12.00 En fælles dambådstur med Skatteuddannelsen

12.00 – 14.00 Fælles afslutning og evaluering, hvor uddannelsen giver pizza med mulighed for at 
blive hængende sammen med dine nye medstuderende

Venlig hilsen alle fra Administrationsbacheloruddannelsen!

Studiestart for Administrationsbachelorer 2021
Campus Haderslev
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