
Velkommen Ergoterapeut Hold ET49 
 
Glæd dig til nogle fantastiske år på hold ET49! 
  
Vi er en flok tutorer der gerne vil byde jer velkommen til 

Ergoterapeutuddannelsen. Vi er selv studerende på 

uddannelsen, og vores opgave som tutorer er at sørge 

for, at I får den bedst mulige start og studiegang.  

Vi hjælper og guider med alt mellem himmel og jord. Har vi ikke et svar på dit spørgsmål, så skal vi 

nok finde en som har. Vi følger jeres hold fast det første halve år, hvor vi taler med jer, samt deler 

jeres glæder og bekymringer.  

Dit første møde med os er på én af de første studiedage - og bare rolig, har du glemt hvordan vi 

ser ud, så har vi arrangeret et lille ”ryste-sammen”-introarrangement for dig og dit hold. Her vil I 

desuden møde resten af tutor flokken. Dette er også en god mulighed for og komme tættere på 

dine medstuderende, og bygge videre på nye bekendtskaber eller måske starte nogle nye.  

 

Introarrangementet løber af stablen fredag d. 6. september! 

 

Introarrangementet afholdes fra kl. 12.30 til 17.30, hvor der er sociale aktiviteter og derefter vil 

der være aftensmad til omkring kl. 19.00. Der vil være en del underholdning og lege, så i den 

forbindelse vil det være en god idé at have skiftetøj med, og derudover have bare tæer (sokker er 

selvfølgelig tilladt, de skal bare kunne tages af, så derfor – helst ingen strømpebukser!) - der er 

mulighed for at tage et bad og skifte tøj inden aftensmaden. 

 

Maden vil koste 50 kr. som vil blive opkrævet i løbet af den første uge. 

Med i prisen er der 2 genstande - vælg mellem sodavand og øl. 

 

Hvis man vil have andet end sodavand skal man selv sørge for dette. Der må ikke medbringes øl, 

vin og anden spiritus!  

Efter aftensmaden er arrangementet slut, men der er selvfølgelig den mulighed at tage med os 

videre i Stuen – Din fredagsbar til noget socialt samvær, hvor der gerne må købes øl osv.  

Klokken 22.30 vil det sociale samvær/festlighederne fortsætte mod Esbjerg centrum. 

 

YOU CAN’T MISS THIS ;-)   

 

Vi glæder os til at se jer ☺ 

Med venlig hilsen 

JERES TUTORER! 


