
Velkomstbrev 
Kære alle nye fysioterapeut studerende.  

På vegne af jeres tutorer på hold 20EF, vil vi gerne byde jer hjerteligt velkommen på Fysioterapeut 

uddannelsen i Haderslev. Da vi er hold 20EF, kommer I til at være hold 21EF, netop fordi I starter i 

2021.  

Som noget nyt på fysioterapeutuddannelsen har vi tutorer i år indført en rustur/introtur, som 

foregår inden jeres studiestart, så I har mulighed for lige at blive rystet lidt sammen med jeres nye 

klasse inden den egentlige studiestart. 

Rusturen kommer til at foregå torsdag d. 2/9 2021 kl. 13.00 med start på parkeringspladsen med 

flagstangen på Campus Haderslev, Lembckesvej 3, 6100 Haderslev. Slut: samme sted fredag d. 3/9 

kl. 13.00. Prisen for at deltage i rusturen er 150 kr., som inkluderer alt lige fra overnatning, mad og 

drikke. Udover turen med overnatning torsdag til fredag, vil der blive arrangeret nogle fede 

aktiviteter i løbet af eftermiddagen og aftenen fredag. 

Vi tutorer håber at I har lyst til at deltage i ovenstående aktiviteter og være med til at starte en fed 

ny tradition på Campus Haderslev. Vi har ihvertfald gjort vores ypperste for at det skal blive en fed 

og god oplevelse! 

Den egentlige studiestart foregår tirsdag d. 7.9.2021 fra kl. 9. Senere på formiddagen vil vi tutorer 

vise jer rundt på campus, og til frokost spiser hold 20EF sammen med jer.  

De første par dage på uddannelsen vil formentlig føles lidt kaotiske. Der vil være mange nye 

mennesker, mange forskellige inputs & en række informationer til jer som nye studerende. 

Vi vil så vidt muligt stå klar til at svare på jeres spørgsmål, hvis behovet melder sig. 

Vi, som tutorer, kommer til at planlægge nogle sjove aktiviteter senere i første studieuge, hvor I 

kommer til at lære os tutorer og hinanden på holdet bedre at kende.   

Vi har lavet en Facebook gruppe til jeres årgang, som hedder Fys UCSYD 21   

Vi tutorer vil lægge praktiske informationer ind på gruppen. Gruppen er et sted, hvor I kan lære 

hinanden bedre at kende inden studiestart. Der vil ligeledes komme flere oplysninger her omkring 

rus/introtur. 

I kan altid dele jeres spørgsmål inde på gruppen, så alle kan få glæde af de tilbagekommende svar.  

Skulle det mod forventning ikke være muligt at finde gruppen eller hvis man ikke er på Facebook, 

kan man skrive en SMS til Tutor Daniel på tlf. 20465179 

Vi glæder os til at møde jer.   

Med venlig hilsen jeres søde tutorer 2021. 
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