
Vi ser frem til at møde jer!  
 

Hilsen tutorerne: Julie, Maja, Vicki, Emma, Frederikke, Rikke, Mette, Ditte, Søren, Steffen og Simon 

Tutorbrev 

Kære nye studerende på UC syd 
 
Velkommen på ernæring- og sundhedsuddannelsen. Vi er dine tutorer, der vil sørge for at tage godt 

imod jer til opstarten, og guide dig gennem sociale arrangementer.  

I introugen vil tutorerne lave nogle aktiviteter som afbræk fra undervisningen, hvor det er muligt, at 

lære hinanden at kende. Nogle af aktiviteterne består af fysisk aktivitet, og det anbefaledes derfor at 

medbringe trænings- eller skiftetøj. Hvilke dage det drejer sig om, kan du læser nærmere om i 

programmet for introugen, men vi vil løbende minde dig om hvilke dage det omhandler. I forbindelse 

med disse dage, er det muligt, at skifte og tage bad på skolen.  

 

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:  

Fredag d. 13/9: Skolens fødselsdag 
Fejres med den årlige damtur for alle nye 

studerende på campus. Damturen er en 

hyggelig tur rundt om Haderslev dam med 

sjove aktiviteter undervejs.  

Om aftenen er der fødselsdagsfest på skolen 

for alle studerende på campus.  

Torsdag d. 19/6: Quiz på tribunen 
Hvis det kunne være af interesse, vil der på 

tribunen efter U-day afholdes d. Ugentlige 

torsdagsquiz, hvor vi tutor vil deltage.  

Torsdag d. 19/6: U-day 
Et hyggeligt event, hvor man kan lære om 

mange tilbud Haderslev har til studerende. 

Der skal købes billet til ca. 40 kr. Der giver 

adgang til arrangementet og inkluderer 

snacks, underholdning og aftensmad.  

Fredag d. 27/9: Introfest 
Skolen afholder introfest for alle de nye 

studerende. En supper hyggelig fest, hvor man 

spiser, hygger og fester med både sin klasse og 

andre uddannelser.  

(festen koster omkring 200 kr. 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 2019 


