
 

 

 

 

 

Kære nye studerende, 

Stort tillykke med din optagelse og velkommen til Roskilde Universitet, hvor du starter i SAB B+D! Inden 

du til september officielt skal i gang med de tre fedeste år af dit liv, så vil vi som rusvejledere gerne 

være med til at give dig den bedst mulige start som ny studerende på RUC. 

Introperioden er:  

Tirsdag den 16. august til og med lørdag den 27. august. 

Tirsdag d. 16. august altså første dag. Da der er mange nye studerende, som kommer denne dag, har vi 

nogle specifikke ankomsttider til Trekroner Station, som vi gerne vil have, I benytter jer af. I skal være 

på Trekroner St. kl. 11, så det drejer sig om følgende afgange:  

Afgang fra København H → Ankomst på Trekroner St. kl. 10.51 

eller  

Afgang fra Roskilde St. → Ankomst på Trekroner St. kl. 10.51 

Vi står som rusvejledere klar på stationen for at tage imod jer, når I ankommer og guider jer til RUC. Da 

der er mange nye ansigter, bananer og mennesker, vil vi gerne opfordre jer til at tage så meget gult tøj 

på som muligt, da dette er vores holds temafarve for rusvejledningen. Det kan være en hat, en t-shirt, 

en hårelastik - hvad end du har lyst til! På den måde bliver det nemmere for jer at finde jeres klase-

kammerater (pun intended) blandt de mange nye studerende, der ankommer på Trekroner 

Station. Derudover skal du kigge efter et stort ban(a)ner, hvor der står “SAB B+D” på, og du kan kende 

os rusvejledere på vores flotte banan-bøllehatte. 

Under introperioden skal vi også på rustur til vores egen bananplantage på Jegindø! Sæt allerede nu 

kryds i kalenderen, for vi skal afsted fra onsdag den 24. august til og med lørdag den 27. august. Det 

kommer til at koste 600 kr. at komme med på rustur, og prisen dækker transport, kost og logi. Vi håber, 

at rigtig mange af jer vil prioritere at tage med, da rusturen er en af de begivenheder under 

introperioden, hvor du virkelig får muligheden for at lære dine medbananer bedre at kende og hvad det 

indebærer at være studerende på RUC. 



 

 

 

 

 

 

Spørgsmål Du tilmelder dig rusturen ved at følge linket på sr-ruc.dk/studiestart-2022  

Det er også vigtigt, at du finder jeres Facebookgruppe og (ban)anmoder om at blive medlem. 

Facebookgruppen er vores og jeres nuværende kommunikationsplatform, hvorfor vi i løbet af det næste 

stykke tid vil lægge forskellige vigtige informationer ud der, (ban)andet et program for introperioden, 

men også så I senere i uddannelsesforløbet kan dele informationer med hinanden angående jeres 

studie. I finder jeres facebookgruppe her: 

https://www.facebook.com/groups/1072137037045468/ 

Pointen med introperioden er at få dig præsenteret for og integreret i det sociale og faglige liv, som du 

kommer til at være en del af på RUC. I introperioden er der en god blanding af faglige og sociale 

arrangementer, som introducerer dig til alt, hvad du har behov for at vide inden studiestart. Der vil ikke 

være program hver dag i de to uger, så der er også plads til et pusterum fra alle de nye indtryk. Men der 

vil også være længere dage, hvor der efter dagens program vil være caféer og fester, hvor vi forsøger at 

danne rammerne for, at I kan hygge jer rigtig godt sammen. Her sætter vi en bar op, som vil have yderst 

fordelagtige og studievenlige priser med alt fra kolde colaer, lækre bananer og Cocio til fadbamser og 

drinks, men du skal nok forvente at komme til at bruge et mindre beløb i løbet af RUS-perioden. Vi 

opfordrer til, at du møder op til så meget af introperioden som muligt og deltager i så meget, som du 

kan(an). Selvom perioden er ganske frivillig, så er den til for, at du får den bedste start på RUC!  



 

 

 

 

Spørgsmål: 

Hvis I har nogle spørgsmål, inden jeres introperiode starter, kan I kontakte vejleder Mikkel aka B6:  

E-mail: mikkelr@ruc.dk 

Har I mere akutte spørgsmål, kan han kontaktes på tlf. 40 28 92 44. 

Der vil blive svaret på mails indenfor et enkelt døgn eller to og e-mail er det anbefalede 

kommunikationsmiddel. Hvis du har akutte spørgsmål, er det muligt at kontakte os telefonisk mellem kl. 

10-17 de fleste dage på ugen, og hvis du ikke får kontakt med det samme, så ringer vi selvfølgelig 

tilbage hurtigst muligt, og du må gerne lige sende en besked. Når introperioden er startet, er du 

selvfølgelig velkommen til at ringe når som helst, hvis du fx har problemer med at finde vej. 

 

 

 

Vi glæder os rigtig meget til at møde jer!  

Jeres RusBanananer 

Banalie, Banrik, Janan, Banads, Banikkel, B6, Millanan, Rikkanan, Simpbanan og Theanan 

Aka. 

Amalie, Erik, Jannick, Mads, Mikkel, Mikkel, Mille, Rikke, Simon og Thea  

 


