
Kære kommende studerende 
 
Tillykke med optagelsen og velkommen til den naturvidenskabelige bachelor på RUC. 
 
Vi, jeres rusvejledere, har brugt sommeren på at planlægge et to ugers introforløb, hvor der vil ske 
en masse spændende aktiviteter. Vi glæder os sindssygt meget til at møde jer mandag den 17. 
august på Trekroner Torv klokken 7:45, hvor vi vil stå klar til at tage imod jer under en flot fane i 
den famøse farve, baby pink. Der starter mange nye studerende, derfor bedes I møde op i en baby 
pink beklædningsdel, så vi kan finde hinanden. 
 
Rusperioden er til både for at introducere jer for RUC og alle de tilbud og ressourcer universitetet 
har at byde på, og samtidig give jer en god mulighed for at lære hinanden at kende inden 
undervisningen og jeres nye liv på universitetet starter. Rusperioden er en unik oplevelse, og 
derfor opfordrer vi jer til at sætte god tid af til, at deltage i de to opstartsuger vi har planlagt til jer. 
De fleste dage vil slutte klokken 16, hvorefter der vil være mulighed for at blive på RUC og være 
social med jeres nye medstuderende og os. 
 
Som I sikkert har opdaget, befinder Danmarks sig lige nu i en underlig situation, og vi har alle 
måtte ofre os og foretage ændringer på vores hverdag. Dette gør sig også gældende for 
studiestarten på RUC. 
 
Da der ikke er kapacitet til at have 1800 nye studerende og deres rusvejledere på campus, 
samtidig med, at vi skal overholde myndighedernes retningslinjer, vil der være dage hvor 
rusvejledningen vil foregå uden for campus. Dette vil vi selvfølgelig informere nærmere om, når vi 
alle mødes. De dage vi er på campus bedes i medbringe håndcreme, håndsprit har vi sørget for. 
 
Vi har oprettet en Facebook gruppe kun til jer, hvor I kan stille spørgsmål til os og hinanden. På 
gruppen vil vi også give informationer op til og undervejs i forløbet. Gruppen kan findes gennem 
følgende link; NAB - 27.1 RUC 2020 eller ved en søgning efter navnet. 
 
Derudover har vi også oprettet en Instagram, hvor vi vil poste billeder af aktiviteter og lignende, 
gennem de kommende uger, og når I er startet. I kan finde vores profil gennem følgende link; 
nab_ruc2020 eller søge efter navnet. 
 
 
VI GLÆDER OS RIGTIG MEGET TIL AT MØDE JER! 
 
De største hilsner 



Christian, Emil, Frederik-Anton, Jon, Louise, Maja, Mark, Nikoline og Sune. 
 
 
 
Har I spørgsmål, er I mere end velkomne til at skrive til os. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Frederik-Anton G. Schmidt     +45 24642210         fags@ruc.dk  
Maja Dithmar Oscar                 +45 30221923         mdoscar@ruc.dk 
 


