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💜Velkomstbrev til SAB-C 2021💜 

 

Tillykke!!! Du er blevet optaget på den samfundsvidenskabelige bachelor på Roskilde 

Universitet! Der er en masse spændende nye venskaber, forelæsninger og projekter 

som venter dig! Men inden vi når til alt det seriøse, så skal vi selvfølgelig have et 

introforløb💜 

 

Du er så utrolig heldig at være havnet på det bedste hold på hele RUC, nemlig SAB-C! 

Vi har på SAB-C i år valgt at have farven lilla med temaet High School! Dette betyder, 

at du vil blive introduceret til den lilla-ånd, og at du i introperioden vil føle, at du er 

en del af en cheesy chick-flick fra 2000’erne. Har du altid været en sportsnørd, en af 

the plastics, eller noget helt tredje, men gerne vil prøve noget nyt? Er der nu mulighed 

for at komme lidt uden for din comfortzone og stifte nye bekendtskaber og nye 

interesser! Vi vil stå klar med pompoms og vores mest cool chearleading gear, 

because we’re cool moms. 

 

Vi glæder os til at møde jer alle sammen! Vi har planlagt en masse sjov og ballade, 

som varer hele 2 uger  i august. Her vil vi hygge os med sjov, leg, rundvisning og meget 

mere! Formålet med disse to uger er, at I kan blive rustet sammen som hold, og at I 

bliver 100 % klar til at starte på skolen til september. Der vil både være akademisk og 

socialt på programmet, så vi håber at du har mulighed for at deltage! Det er dog ikke 

obligatorisk, men vi anbefaler på det kraftigste at du deltager så mange dage 

muligt💜 
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Introforløbet kommer til at foregå fra den 16. august til den 27. august 2021. 

Nærmere information om konkrete tidspunkter for dagene vil komme senere. Der vil 

være en række vigtige oplæg om skolens IT-systemer, de forskellige arrangementer 

på skolen og generel viden om hvad det vil sige at gå på RUC. 

 

Vi mødes mandag dag den 16. august kl. 08:00 på Trekroner Station.  

Toget fra København H (mod Sorø) ankommer på Trekroner st klokken 07:57. 

Toget fra Roskilde (mod Østerport) ankommer på Trekroner st. klokken 07:52. 

 

Kom gerne i god tid💜 Vi vil stå klar med et lilla banner, så du nemt kan finde os. For 

at komme i ægte high school stemning bedes du tage noget lilla tøj på.  Because on 

RUC we wear purple! Hvor meget lilla eller hvilke nuancer, er helt op til dig! Vi følges 

sammen fra stationen ned til RUC. Husk en god stor madpakke, drikkedunk samt tøj 

og skotøj til vejret!☂️ 

 

Den første dag får du udleveret et program for de følgende uger, og mere information 

om hvad der skal ske i introforløbet. Her vil der også blive fremlagt vigtige 

informationer om introforløbet. 🦄 

 

Vi satser stærk på at kunne tage på rustur!!! Vi ved ikke endnu om det kan blive en 

realitet, på grund af COVID-19. Dog håber vi, at vi kan tage afsted! Vi skal, hvis vi for 

lov af Mette-mor afsted den 19/8 til 22/8. Prisen for turen vil være 550 kr. Der vil 

komme mere information om dette senere!⭐️ 
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Vi har oprettet en Facebook-gruppe ved navn SAB-C 2021, som du kan blive medlem 

af ved nedstående link. Her vil vi løbende dele vigtige informationer om 

introperioden, og det er en nem måde hvorpå I kan komme i kontakt med hinanden. 

Link til Facebook-gruppe: www.facebook.com/groups/822510765357054/ 

 

Vi Håber at du glæder dig til 2 fortryllende uger med en masse godt selskab og en 

masse søde mennesker! Vi glæder os i hvert fald utroligt meget til at lære jer alle at 

kende, og vise jer hvilket fantastisk sted RUC er! 

 

 

Vigtige info✨ 

- Introforløbet starter mandag den 16. august 2021, og slutter fredag den 27.  

august 2021! 

- Dagene varer cirka fra kl. 10:00 til 16:00, ofte med sociale aktiviteter 

efterfølgende. 

- Rustur:  19/08 til 22/08. 

- HUSK lilla tøj den første dag! 

- HUSK god madpakke og drikkedunk! 

- HUSK altid at tage tøj på efter vejret, vi kommer til at være ude! 

 

Hvis du har nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller 

telefon, så svare vi så hurtigt vi kan. 

 

Rebecca: Mail rfi@ruc.dk eller tlf. 20700487  

 

Marie Louise: Mail boman@ruc.dk  eller tlf. 20995047  

https://www.facebook.com/groups/822510765357054/
mailto:rfi@ruc.dk
mailto:boman@ruc.dk
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Vi håber, du glæder dig til at starte og lære dine medstuderende at kende! Vi glæder 

os i hvert fald utroligt meget til at vise jer, hvad det vil sige at gå på RUC! 💜 

 

De kærligste hilsner fra dine rusvejledere, 

Hans, Philip, Karen, Amanda, Marcus, Simone, Marie Louise & Rebecca 💜 


