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Kort over 
Erhvervsakademi Aarhus

STUDENT SERVICE CENTER
Student Service Center – Den studerendes mekka af informationer 
vedr. SU, Uddannelse, Praktik mm.

K1

SILICON VALLEY

Sønderhøjs Silicon Valley. Hvis computeren driller, gør den det ikke 
mere, efter et visit her.

K2

RECEPTION
Inde bag de blanke ruder finder du receptionen. De kan fortælle dig 
om alt fra A-Z, eller hvem du skal spørge for at få svar.

K3

KANTINEN 
Din bedste ven til de lange dage, hvad end det er morgenkaffen, 
frokosten eller Stimorol til at følge op på kaffeånden du skal have, 
står de klar til at hjælpe dig.

K4

BASEMENT
Fadøl, beer-pong, bordfodbold, en aften kan nemt eskalere 
efter tur i kælderen. Gør dig selv den tjeneste at komme 
herned så ofte som muligt.

K5

BIBLIOTEKET 
Nej, Wikipedia går ikke som kilde til din opgave, så gør dig selv den 
tjeneste at stifte bekendtskab med biblioteket.

K6

K1 STUDENT SERVICE CENTER

K4 KANTINE K2 SILICON VALLEYK6 BIBLIOTEK

C-FLØJ

K5 BASEMENT

A-FLØJ
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Velkommen på dit nye studie! Lige nu står du med 
den allerførste udgave af ”RECESS!”, som er et nyt 
blad til alle jer nystartede studerende på  
Erhvervsakademi Aarhus her i foråret 2019.

Et blad af studerende  
til studerende

Det helt særlige ved bladet er, at bladet er lavet af stu-

derende til studerende. Det er faktisk lavet af en gruppe 

studerende fra Erhvervsakademi Aarhus, der er gået i 

praktik i deres egen virksomhed – og som foreslog os, 

om ikke de måtte lave et studieblad? For det syntes de, 

vi manglede. 

Det gør vi dermed ikke længere. På de næste mange 

sider kan du se resultatet. 

Og når bladet nu er lavet af studerende til studerende, 

betyder det også, at indholdet i ”Recess” ikke er bestemt 

af alle os medarbejdere på akademiet, som normalt står 

for kommunikationen til jer studerende. 

Al den officielle information fra administrationen, un-

dervisere, studievejledning og bibliotek finder du i rigt 

omfang på Studieupdate og Canvas. 

En anderledes vinkel 
på studielivet

Men dette blad er lavet for at give en anderledes vinkel 

på studielivet på erhvervsakademiet og på Aarhus som 

studieby. Fordi ingenting i denne verden er gratis, er 

bladet annoncefinansieret. Det betyder til gengæld, at du 

kan finde en række gode tilbud undervejs fra annoncører, 

der gerne vil vise sig frem.

Jeg håber, at du får nogle forrygende studieår på 

Erhvervsakademi Aarhus og vil gerne ønske dig velkom-

men til.

PS: Magasinet laves kun på dansk i 1. omgang, selv om vi har 

mange internationale studerende. Det er fx for deres skyld, alle 

skilte på akademiet er holdt på engelsk!

Henrik Varmark
Kommunikationschef

Et godt socialt studiemiljø:  
Brug rammerne på Akademiet

Når jeg tænker tilbage på min studietid, er det ikke 

studiegruppens fremlæggelser eller teorierne i ledelse 

som er ”top of mind”. Det er studieture, foredrag, fester, 

Kapsejlads og venskaber som popper op og vækker 

gode minder. Det skyldes på ingen måde at uddannelsen 

var kedelig, men som mennesker har vi vel en tendens til 

at huske de særlige, festlige og hyggelige stunder. Det er 

samtidig de oplevelser som danner ramme om et godt 

studiemiljø. 

Her på Erhvervsakademiet Aarhus er vi bevidste om, 

at en sund balance mellem de faglige studier og ét 

velfungerende socialt studiemiljø baner vejen for én 

god trivsel og et succesfuldt studie. Bl.a. derfor er der 

afsat ressourcer til min funktion som Café & Eventma-

nager. Foruden at drive akademiets officielle studiebar 

Basement, varetager jeg forskellige andre opgaver 

som støtter op om sociale tilbud på akademiet. F.eks. 

koordinering af tutorer, aktivitetsprogram for introuger 

og tværgående sociale tilbud og events. I efteråret 2018 

dannede kantinen på Sønderhøj 30 rammer om tre vidt 

forskellige arrangementer:

• Introfest med live band (600 deltagere) 

• Ølsmagning ved ølsommelier (50 deltagere i perso-
nalekantinen) 

• Christmas Comedy & æbleskiver (175 deltagere)

Arrangementer som disse er tilbud til alle studerende 

på Erhvervsakademiet. Tilbuddene kommunikeres via 

Studieupdate, infoskærme, Facebook og trykte opslag.

Mit indlæg når nu dertil, hvor jeg har tre hovedbudskaber 

som DU skal anvende, for at du og dine medstuderende 

får glæde af et godt socialt studiemiljø under din studi-

etid:

1. Gør brug af min funktion: Rammerne på Akademiet 

(særligt Basement) udbydes også til lån for stude-

rende. Hvad end der er tale om klassens julefrokost 

eller du har en idé til et arrangement.

2. Aktivitetsambassadør: Vil du være den ambassadør 

som informerer dine medstuderende om kommen-

de arrangementer? Kontakt mig, og du vil herefter 

modtage 1-2 mails per måned.

3. Aktivitetsudvalg 2019: Ultimo januar påbegyndes 

dannelsen af Erhvervsakademiets officielle aktivi-

tetsudvalg. Rådet er for dig som gerne vil arbejde 

frivilligt med events. Det kan være du har idéer til 

arrangementer og/eller gerne vil hjælpe ved afvik-

lingen af events. Kontakt mig for tilmelding – der 

indkaldes til infomøde og valg i løbet af februar.

Til slut vil jeg ønske dig en god semesterstart – måske 

ses vi til ”Winter Start Up Party 2019” d. 8. februar, eller 

til Akademiets første officielle fodboldturnering 1. marts.

Hold dig opdateret!

Søren Griepentrog
Café & Eventmanager
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Uddannelsesloftet 
– hvad betyder det for dig

Du har helt sikkert hørt 

om det, men for mange er 

loven om begrænsning af 

dobbeltuddannelse, eller 

i folkemunde uddannel-

sesloftet, noget, man ved, 

eksisterer, men ikke med 

sikkerhed ved, hvad 

betyder. Vi forsøger her at 

give dig overblikket over, 

hvad uddannelsesloftet 

betyder for netop din 

uddannelse.   

Tilbage i 2016 vedtog et flertal i Folketin-
get et tiltag, der skulle begrænse stude-
rendes  mulighed for at dobbeltuddanne 
sig. Det betyder med andre ord, at man 
efter færdiggjort professionsbachelor-, 
bachelor- eller erhvervsakademiuddannel-
se ikke længere har mulighed for at ud-
danne sig på samme eller lavere niveau 
indenfor seks år. 

Derfor er det i højere grad blevet vigtigt, at 
man vælger den rette uddannelse i første 
hug, eller at man når at ombestemme sig, 
inden man færdiggør sin professionsba-
chelor eller bachelor. 

I praksis betyder det, at en studerende 
på Erhvervsakademiet, der færdiggør en 
af skolens erhvervsakademiuddannelser, 
ikke har mulighed for at starte forfra på 
en ny uddannelse på samme niveau. Det 
samme er gældende for en studerende, 
der læser en professionsbachelor, en 
bachelor eller en kandidat. Uddannelses-
loftet gælder altså på tværs af alle uddan-
nelsesinstitutioner. Det betyder, at man 

ikke kan læse en professionsba-
chelor på Erhvervsakademiet 
for efterfølgende at læse en 
bachelor på universitetet.

Uddannelse på Erhvervsakademiet 
Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder en lang 
række uddannelser, der passer godt ind i 
ideen om videreuddannelse. Her kan man 
med fordel tage en erhvervsakademiud-
dannelse for derefter at læse en overbyg-
gende professionsbachelor for at bygge 
videre på de kompetencer, man allerede 
har. Der er mulighed for, at man kan læse 
en kandidatuddannelse, efter man har 
færdiggjort sin bacheloruddannelse på 
Erhvervsakademiet.

Med en færdiggjort erhvervsakademiud-
dannelse er man endnu ikke fastlåst på 
den retning, man har valgt. Man kan for 
eksempel sagtens læse en finansøko-
nomsuddannelse, som er en af akademi-
ets erhvervsuddannelser, og efterfølgende 
læse til lærer, som er en professionsba-
chelor uafhængig af Erhvervsakademiet. 

Hvis man har en færdiggjort professions-
bachelor, er man mere fastlåst. Her er man 
afhængig af at læse videre på en relevant 
kandidat, hvis man ønsker at læse videre.     

Begrænsningen af dobbeltuddannelse 
betyder, at man som udgangspunkt ikke 
kan uddanne sig dobbelt på samme eller 
lavere niveau. Loven betyder, at man skal 
være afklaret med hvilken uddannelsesret-
ning, man vil følge.  
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Navn: Lasse
Alder: 24
Sem: 1. 
Studie: Innovation 
& entrepreneurship

1  Jeg vil opfordre alle nye 
studerende til at være åbne for 
alt nyt, der bliver kastet deres vej 
omkring studiestart. Mit råd til dem 
er, at de skal investere tiden og være 
velforberedte med et åbent sind

Navn: Nicklas
Alder: 23
Sem: 1.  
Studie: Innovation 
& entrepreneurship

1   Der er et stort spring i niveau 
fra tidligere skolegang og det 
medfører også et større krav til 
akademiske ting. Der er mere 
læsning, og det er vigtigt at gøre op 
med sig selv, hvordan man prioriterer 
sin tid. Desuden synes jeg, at det er 
vigtigt at være åben for nye ting og 
nye mennesker

Navn: Espen 
Alder: 25
Sem: 3. 
Studie: Agro business 
manager -  
jordbrugsteknolog

1   Jeg har følt mig velinformeret 
helt fra starten, hvilket er dejligt. Det, 
jeg ikke har fået at vide, som jeg 
har følt et behov for at vide, har jeg 
været i stand til at søge mig frem til 
på egen hånd. 

HVAD VILLE DU Ø0NSKE,
du vidste, da du startede?

Navn: Søren 
Alder: 22
Semester: 1.
Studie: Markeds-
føringsøkonom

1  Man skal helt sikkert deltage 
i alle introaktiviteter. Det kan 
tydeligt ses, at de, der ikke har 
deltaget i introaktiviteter, er udenfor 
fællesskabet

2  Der var administrative gebyrer 
for hæfter og andet i opstarten, som 
ikke dækkede bøgerne. Der var en 
generel forvirring omkring det, og 
hvad pengene skulle gå til. Det skal 
man ikke bruge for meget tid på at 
spekulere over

Navn: Arianna 
Alder: 21
Semester: 1. 
Studie: Markeds-
føringsøkonom

1  Jeg synes, at boglisten kom 
sent i forhold til studiestart

2  Jeg vil råde andre til at prøve 
tingene an og give det en chance, før 
man kommer frem til konklusioner, 
også hvis man er meget i tvivl i 
starten

Navn: Alexander
Alder: 25
Sem: 1. 
Studie: Innovation 
& entrepreneurship

1  Man skal helt sikkert 
prioritere det sociale – der er 
meget grupperelateret arbejde, 
og her er man selv ansvarlig for 
gruppedannelse. Dette kan være 
svært uden et netværk

2  Man skal være åben for nye ting 
og mest af alt nye og anderledes 
mennesker 



Begrænsning af 
dobbeltuddannelse:
Hvorfor / hvorfor ikke?
I 2016 valgte regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet at stemme 

for begrænsning af dobbeltuddannelse, kendt som uddannelsesloftet. To år 

senere har vi spurgt tre folketingspolitikere om deres valg og deres tanker om 

uddannelsessystemet i dag.     

Pernille Schnoor
MF, Alternativet

”Det giver ikke me-

ning, at man som 

sygeplejerske ikke må 

læse videre bagefter. 

Jeg har en veninde, 

der har læst til syge-

plejerske for derefter 

at læse jura.”

Rosa Lund
MF, Enhedslisten 

”I Enhedslisten vil 

vi gerne prioritere, 

at uddannelsesloftet 

bliver afskaffet på be-

kostning af, at nogle 

i toppen af samfun-

det skal bidrage lidt 

mere.”

Jens Henrik Thulesen Dahl
MF, Dansk Folkeparti 

”Man skulle finde 

penge til et nyt dag-

pengesystem, og her 

så man på jobuddan-

nelser. Ved at indføre 

begrænsning af dob-

beltuddannelser ville 

det frigøre 300-400 

millioner kroner om 

året.”

Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forskningsordfører 

for Dansk Folkeparti, var en de politikere, der stemte for be-

grænsningen af dobbeltuddannelse. For ham og Dansk Folke-

parti var der en særlig grund til den beslutning.

”Man skulle finde penge til et nyt dagpengesystem, og her så 

man på jobuddannelser. Ved at indføre begrænsning af dobbelt-

uddannelser ville det frigøre 300-400 millioner kroner om året. 

På daværende tidspunkt fik vi til opgave at bruge en del af de 

penge på det nye dagpengesystem”, siger Jens Henrik Thulesen 

Dahl.

Rosa Lund, uddannelses- og forskningsordfører for Enhedsli-

sten, er ikke enig i den politiske prioritering. Hun mener ikke, at 

uddannelsesloftet skulle finansiere det nye dagpengesystem. 

Ifølge hende er det grundlæggende forkert, at ét velfærdsområ-

de skal betale for et andet.

”Man kunne for eksempel rulle nogle skattelettelser tilbage, man 

kunne også lave en skat på finansielle transaktioner. I Enhedsli-

sten vil vi gerne prioritere, at uddannelsesloftet bliver afskaffet 

på bekostning af, at nogle i toppen af samfundet skal bidrage 

lidt mere”, siger Rosa Lund. 

Fordel i at kombinere 
uddannelser?

Hos Alternativets uddannelses- og forskningsordfører, Per-

nille Schnoor, mener de også at, det er en helt forkert politisk 

prioritering. Her ser man fordele i, at de studerende kombinerer 

uddannelser, fordi det vil skabe unikke sammensætninger, som 

vil gavne samfundet i sidste ende.

”Det giver ikke mening, at man som sygeplejerske ikke må læse 

videre bagefter. Jeg har en veninde, der har læst til sygeplejer-

ske for derefter at læse jura. Nu arbejder hun som patientvejle-

der. Det er genialt at kombinere sådan nogle ting”, siger Pernille 

Schnoor. 

Hos Dansk Folkeparti er man enig i, at der kan være fordele ved 

at kombinere forskellige fagområder i form af supplering efter 

flere år på arbejdsmarkedet. Samtidig vil det give mere værdi 

for de studerende, hvis man kombinerer efteruddannelse med 

jobbet. Regningen for efteruddannelse skal betales af arbejdsgi-

veren - ikke af staten.

”Som samfund er vi ikke interesserede i, at en person bruger de 

første 10 eller 15 år af arbejdslivet på at uddanne sig. Sam-

fundsmæssigt tror jeg, at vi får mere ud af at bruge en uddannel-

se, når vi som samfund har betalt den for dig. Efter nogle år kan 

du komme tilbage og få noget supplerende”, siger Jens Henrik 

Thulesen Dahl.   

Fremtiden for 
uddannelsesloftet
 

”Det er bagudskuende i forhold til det samfund, vi kommer ind i 

nu. Man har brug for flere uddannelser og for hele tiden at blive 

klogere. Begrænsning af uddannelser er en gammeldags tanke-

gang og irrationel tænkning rent samfundsøkonomisk”, fortæller 

Pernille Schnoor. 

Ifølge Alternativet kan man heller ikke tvinge folk til at arbejde 

med en uddannelse, de senere fortryder. Enhedslistens Rosa 

Lund er enig.

”Der skal være plads til, at man kan have begået en fejl. Uddan-

nelse er med til at gøre dig klogere, og derfor vil videreuddan-

nelse være en gevinst for arbejdsmarkedet. Hvis vi afskaffer 

uddannelsesloftet, tror jeg, at vi vil kunne komme til at se en 

masse spændende kombinationer af forskellige uddannelser”, 

siger hun. 

Jens Henrik Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti mener, at fokus 

skal være på, hvad der er bedst for samfundet og ikke på eget 

behov for flere uddannelser.

”Vi skal være bedre til at sikre, at der er uddannelser, der kan 

kombineres, så de supplerer hinanden. På den måde får vi de 

fagligheder, der er brug for. Hvis man selv sætter uddannelser 

sammen og bygger den ene ovenpå den anden, ender man med 

dobbeltuddannelser uden reel værdi”, siger Jens Henrik Thule-

sen Dahl.

I dag støtter hverken Socialdemokratiet eller Liberal Alliance 

uddannelsesloftet. Flertallet for begrænsning af dobbeltuddan-

nelse er væk. Måske vil det allerede efter næste valg igen være 

muligt at tage flere uddannelser.

SE MERE PÅ 
WWW.RACEHALL.COM
SE MERE PÅ
WWW.RACEHALL.COM
SE MERE PÅ
WWW.RACEHALL.COM
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Århus for begyndere

Århus med Å 

Århusianere mener altså stadigvæk, at Århus staves 
med Å. Aarhus med dobbelt a var en beslutning taget af 
politikere med lidt for fine internationale fornemmelser.

Trøffel

Går du til din lokale bager og bestiller en 
romkugle, skal du ikke sætte næsen op efter 
bagerens overskudslager af gamle kager 
samlet til en brun masse, for i Århus hedder 
dette vidunder af et bagværk Trøffel.

Hva klok

Ja, ja, vi ved godt man skal sige: hvornår mødes vi? eller 
hvilken tid skal vi mødes? Men vi siger altså hva klok?

Sårt

Selvom vi er blevet frarøvet Å’et i Aarhus, er vi stadig 
meget glade for det sidste bogstav i alfabetet. Derfor 
hedder det: sårt, jårdbær, fjårten, skjårte og lårt.

Århus-sæt

Hvis du ikke har fået et Århus-sæt, har du ikke været 
i Århus. Gør dig selv den tjeneste at bestille et sæt, 
næste gang du er i byen. Helst på en af byens mange 
snuskede beværtninger.

Kurts mor

Et legendarisk værthus på Fredens torv, og et 
fremragende sted at nyde dit Århus-sæt.

Randersvej

Ligger du sommer efter sommer og drømmer om at 
bestige Alpe d’Huez, så tag lige en tur op ad Randers-
vej, det skulle gerne lægge en dæmper på begejstrin-
gen – en cykeltur bliver aldrig det samme igen!

Træls

Ordet der kan og bliver brugt i alle øv-situationer. 
F.eks. du misser bussen, træls. Bussen misser dig, 
og du bliver kørt ned, træls. 00 til eksamen, træls. 
Kantinens kaffe stiger i pris, også træls.

Skoen skarver

Hvis dine nye sneaks er trælse, og du får vabler, første 
gang du har dem på, så skarver de. De gnaver ikke – det 
gør bævere til gengæld. 

Banegården

Når en århusianer nævner banegården, er der 
altid tale om Århus Hovedbanegård – uanset 
hvor du befinder dig i landet.

Københavnerbirkes vs. tebirkes

Ja, denne lækre morgenkage bestående af 
wienerbrød, birkes og remonce hedder altså 
Københavnerbirkes i Århus. 

Humpel

Selvom ordborgen mener, at et humpel betyder: ”meget 
tyk skive brød, ost, agurk el.lign.” er vi af en lidt anden 
overbevisning i Århus. Du ser et humpel, når du på vejen 
skal sænke farten, fordi der er skabt en forhøjning. Andre 
steder hedder det vist nok et vejbump eller fartbump. 

Kom så de hviee

Hvis du hører personer der spontant råber ”kom så de 
hviee”, er det ikke et racistisk kampråb, men derimod 
en kærlighedserklæring til byens hold: AGF. 

Prøvli’a’hørher skal du med på 
Kurts mor og ha’ et Århus-sæt? Hva klok skal vi mødes?

En lille guide til dig der er flyttet til Jyllands hovedstad, og ikke rigtig 
ved, hvad vi andre egentlig går rundt og snakker om.



TOP GEAR

AKADEMI 
EDITION
Prioriterer du tid, pris eller 

komfort, når du skal i skole? 

I dette eksperiment bliver du 

hjulpet på vej. Seks redaktions-

medlemmer, seks transportfor-

mer – én vinder. Mødestedet var 

Store Torv i hjertet af Aarhus, 

Erhvervsakademiets hoveddør 

var målstregen. 

Place your bets.
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På fortovet

Vandreskoene var strammet godt til for at undgå det smertehel-

vede, en vabel ville medføre. Det er endnu mørkt, da starten gik 

fra, hvad der plejer at være et af Aarhus’ mest pulserende steder, 

Domkirken på Store Torv. Der var mennesketomt og de seks 

fremmødte, der stillede til start ved dagens løb, havde en ide om 

eksperimentets udfald.

Da starten gik klokken 08:00, og der kom gang i benene, begynd-

te optimismen at vokse. Musikken buldrede i ørerne. Allerede 

efter 20 minutter, stormede cyklen forbi - en mavepuster og 

farvel til optimismen.

Lyskæderne lyste den mørke morgen op. Den uendeligt lange 

Skanderborgvej rev al håb om en sejr ud af kroppen. En klog 

mand sagde engang: ”Op på fodballerne, så er 5,5 km ikke 

så langt”. Med de ord startede en powerwalk uden lige mod 

Erhvervsakademiets hoveddør.

Skanderborgvej virkede som en forvirret vej, der hverken går op 

eller ned ad bakke. Derfor var der tider, hvor tanken om at give 

op var fristende – specielt da Lagekagehuset Langenæs blev 

passeret.

På vejen

Med varmen skruet godt op og sædet lænet tilbage var bilen 

den mest komfortable transportmulighed, der stillede til start 

ved Domkirken. Det var ingen hemmelighed, at bilen var klar 

forhåndsfavorit. Om ikke andet på grund af sædevarmen.

Efter løbets start spredtes feltet hurtigt. Bilens første udfordring 

på ruten mod Erhvervsakademiet blev den tætte trafik og de 

mange lyskryds på Kystvejen.

Cyklisterne havde svært med at holde sig på cykelstierne, og 

fodgængerne forvildede sig over vejen uden at se sig for. Hvis 

ikke du er helt vågen om morgenen, vil en nærdødsoplevelse i 

morgentrafikken med garanti vække dig. 

Trafikken blev mere medgørlig på Marselis Boulevard. Her var 

der mulighed for at hente den tabte tid fra Kystvejen.

På Skanderborgvej gled trafikken, men ved Viby Torv ramte 

anden etape af morgentrafikken. Busser og biler gjorde det 

næsten umuligt at komme frem. Uret tikkede. Måske en af de 

andre redaktionsmedlemmer var blandt folkemængden, der 

netop stod af bussen.   

Holme Ringvej blev besteget uden problemer, og tiden så stadig 

god ud.

På cykelstien

Dunjakke, luffer, hue, hovedtelefoner og en playliste med din 

yndlingsmusik. Der er mange nødvendigheder til en cykeltur en 

iskold decembermorgen. Selv med disse på plads virkede det 

deprimerende at vide, hvordan de andre kom fra Store Torv til 

Erhvervsakademiet. Håbet for cyklen lå i medvind, gode ben 

på dagen og grønne lyskryds hele vejen. Det tegnede godt, da 

startskuddet lød, selvom cyklen ikke på forhånd blev spået man-

ge chancer. Rutens første del bød på en kort passage gennem 

byens travleste og mest trafikerede midte. Herefter blev der 

mere plads på cykelstien.

En evig problematik for cyklister i Aarhus er terrænet. Selvom 

strækningen syntes flad, var bakkerne alligevel store nok til, at 

fordelen ved en elcykel ikke kunne ignoreres. Hvis brugere af 

disse er gamle nok til at være din bedsteforælder, kan tålmodig-

heden komme på prøve. Hvis du overhales for tredje gang af en 

cyklist fra den kategori, kan en playliste med feel good-numre 

blive absolut nødvendig. Tiden gik, men der var håb.

I Letbanen

Første udfordring var 300 meters gang til stoppestedet Skole-

bakken. Man skulle tro, at Letbanen var skæbnebestemt til at 

vinde. Afgang om tre minutter - kurs direkte mod sejren. Her 

kunne man virkelig snakke om afgørende minutter.

Letbanen ankom lydløst og elegant til tiden. Dørene åbnede sig 

som en charterrejse til Thailand i december måned, hvor den 

tunge, varme luft var kontrast til den bidende danske vinter-

kulde. Desværre stod ingen guide klar med dejlige cocktails. I 

stedet var der fokus på at finde en plads i de blå sæder. Her var 

der fint med benplads og, årstiden taget i betragtning, overra-

skende rent.

 

Hvis man som Jørgen Leth ikke er et morgenmenneske og helst 

bare vil være i fred om morgenen, er Lethbanen det perfekte 

valg til dig. Der var helt stille. De eneste lyde var snøftende 

næser og den irriterende bib-lyd ved dørlukning, der overdøvede 

selv de bedste guldkorn i podcast-serien Spørge Jørgen.

 

Apropos Jørgen Leth var det desværre ikke hans karakteristiske 

stemme, der lød ud af højttalerne. En skuffelse, der blev afgø-

rende for den endelige bedømmelse. 

I bussen

Med relativt få mennesker i bussen var der ikke konkurrence om 

pladserne. Vinterkulden havde bidt sig fast i de andre passage-

rer, og man hørte fra tid til anden en anstrengt hosten. 

Buschaufføren havde husket at tænde for varmen. Der var igen 

chance for at få følelsen tilbage i fingerspidserne.

Der blev ikke serveret kaffe, men busturen gjorde sit og bragte 

folk fra A til B. Der blev ikke forventet mere, og der var ikke brug 

for mere.

Cyklisterne susede forbi på cykelstien, hver gang bussen gjorde 

endnu et stop. Nogle gange tvivlede man på, hvem der ville 

komme først. Varmen var dog klart at foretrække i momentet. 

Måske cyklen skal til revurdering, når vejret igen bliver bedre.

 

Trætheden meldte sin ankomst undervejs, men heldigvis blev 

man holdt ved selskab af en venlig mand i højttalerne, der holdt 

folk opdateret om det næste stoppested. 
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I toget

At sætte sin lid til DSB i et kapløb har aldrig været en opskrift på 

succes. Efter startskuddet skulle gåturen gennem Strøget fra 

Store Torv og til banegården tilbagelægges.

 

Første stop på vejen til sejr var en af de velkendte, røde DSB-bil-

letautomater. 

Efter den langsommelige proces var overstået, og billetten var 

betalt og printet, handlede det om at komme ned på perronen, 

hvor toget ventede.

Togets elektroniske skiltning viste REX Herning. Klokken var nu 

08.18. Toget var ganske tomt, og der var ikke mange passage-

rer, der skulle med. Alligevel formåede to unge kvinder ikke at 

komme med toget, da de i enorm panik og rædsel sprang hen 

og trykkede på knappen for at åbne døren. Lokomotivføreren og 

DSB ville det anderledes – toget forlod perronen til tiden denne 

gang, og de unge kvinder kom ikke med.

 

Kursen var sat mod Viby J – blot et stop efter Aarhus H. Halv-

delen af togets passagerer stod af her. 100 meter længere oppe 

ad vejen var hovedindgangen til Erhvervsakademiet. Tiden så 

fornuftig ud.

Målstregen

Efter godt og vel fem minutters søgen var der pludselig en par-

keringsplads ledig. Bilen blev smidt og tiden stoppet. 19 minut-

ter og 32 sekunder. Sublim kørsel og en toptunet bil resulterede 

i en overbevisende førsteplads.  

På cykelstien var det sidste stykke mere behageligt end frygtet, 

men et syn af en velkendt bil på parkeringspladsen lagde en 

dæmper på forventningerne. Glæden vendte hurtigt tilbage på 

opløbsstrækningen, da cyklen viste sig at have én stor fordel – 

en fordel, der kan være gavnlig, hvis man ankommer på skolen i 

sidste sekund. Man skal nemlig ikke gå fra stationen til skolens 

hoveddør. Cyklen blev parkeret i tiden 23 minutter. 

Letbanens sidste stop var Viby Jylland og efter to minutter på 

gåben, var målet nået. Selvom Letbanen fik en flot tid på 24 

minutter, måtte den se sig slået af bilen og cyklen.

I bussen var det ikke til at tage fejl af, da Pihlkjærsvej lød i høj-

talerne. Ankomst en smule senere end nogle andre. Et stressfrit 

sind, varme hænder og en tid på 26 minutter.

De sidste 100 meter fra toget til hoveddøren blev tilbagelagt i 

langsomt tempo – sejren var for længst gået til en anden, som 

blev bekræftet af de andre redaktionsmedlemmer, der havde 

travlt med både at grine af os andre og prale over egen succes. 

Tiden 36 minutter var ikke noget at prale af.

På fortovet ved Kongsvang var det blevet lyst. På dette tids-

punkt var der stadig omkring en halv time til ankomst på 

Erhvervsakademiet. Alt håb var ude, og det handlede nu blot om 

overlevelse.

Klokken 9.10 åbnede dørene sig til Erhvervsakademiet, og her 

var nederlaget definitivt. 70 minutters gang havde ført til en 

solid sidsteplads.

Afrunding

Efter en morgentur med seks forskellige transporttyper, kan 

vi konkludere, at vi intet banebrydende kan konkludere. Bilen 

var, som forventet, den hurtigste transportmulighed, selvom 

morgentrafikken trængte sig på. Det eneste, vi definitivt kan 

konkludere, er, at det ikke anbefales at gå, hvis man bor i midt-

byen. Man skal gøre sig nogle overvejelser omkring tid, pris og 

komfort. Rejseplanens applikation er din bedste ven. God tur.

TID 23 MINUTTER

PRIS 0,00 KR.

KOMFORT

TIP Opdater din playliste

TID 1 TIME OG 10 MINUTTER 
(I ET LIDT OVER GENNEMSNITLIGT TEMPO )

PRIS 0,00 KR.

KOMFORT
Varierer afhængigt af fodtøj og påklædning

TIP Påklædning efter vejret

TID 19 MINUTTER

PRIS Jammerligt dyrt
 - du skal have både bil og benzin

KOMFORT

TIP Kør enten i rigtig god tid 
eller rigtig dårlig tid

TID 26 MINUTTER

PRIS 20,00 KR.
 (Spar penge med et Rejsekort)

KOMFORT

TIP Husk at købe billet 
- din SU vil takke dig for det

TID 24 MINUTTER

PRIS 20,00 KR.
 (Spar penge med et Rejsekort)

KOMFORT

TIP Gennemsku, hvornår Jørgen 
Lethbanen kører, så stiger komforten

TID 36 MIN. SAMLET (16 MIN. I TOG)

PRIS 18,00 KR.
 (Spar penge med et Rejsekort)

KOMFORT

TIP Rejseplanen på din telefon er din 
bedste ven. Brug den flittigt
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FAGFORENING OG A- KASSE 
FOR STUDERENDE
Forsikringer, a-kasser og fagforeninger ... Det kan føles 

som en jungle at navigere rundt i. Du er muligvis netop 

flyttet hjemmefra, og dine forældre sidder ikke klar til at 

hjælpe dig. Men frygt ej! Her får du en guide, som hjælper 

dig med at forstå den kedelige del af voksenlivet.

A-KASSE 

Når du en dag befinder dig på arbejds-

markedet, så stiger vigtigheden af a-kas-

sen. Den fungerer som dit sikkerhedsnet, 

hvis du en dag skulle blive afskediget og 

stå uden job og dermed også uden fast 

indkomst. Din a-kasse vil sikre dig en må-

nedlig ydelse, og agerer forsikring mod, at 

du ender på kontanthjælp. Du risikerer på 

intet tidspunkt at stå uden indkomst, så 

det skulle derfor være med til at give en 

ro på arbejdsmarkedet.

For studerende er det oftest gratis at 

være et medlem af en a-kasse, men den 

månedlige udbetaling fra a-kassen i 

forbindelse med arbejdsløshed bliver kun 

aktiveret, hvis du allerede har været med-

lem i 1 år. Hvis man er nyuddannet, og 

ikke med det samme finder sit drømme-

job, kan du allerede dagen efter din sidste 

eksamen modtage dagpenge, såfremt du 

har været medlem af a-kassen i mindst 1 

år forud for din sidste dag på studiet.

FAGFORENING

Hvis du altid har hørt svalesangen ’en 

fagforening hjælper, når du er i job, og 

en a-kasse hjælper, når du mister dit job’, 

kan en fagforening for en studerende 

virke unødvendig. Selvom dit arbejdsliv 

muligvis ligger flere år ude i fremtiden, så 

er det vigtigt at vide noget om fordelene 

ved et medlemsskab allerede nu. Det kan 

især være en rigtig god ide, hvis du har et 

studie job. En fagforening kan svare på 

spørgsmål om løn, pension og ferie, og 

det er selvom, at du kun arbejder

på deltid eller er timelønnet.  

Ligesom det gør sig gældende ved 

a-kasser, har også fagforeninger tilbud 

specifikt rettet mod studerende. Flere 

forskellige fagforeninger tilbyder desuden 

gratis medlemsskab til studerende.

Som medlem af en fagforening følger en 

række fordele, når man er studerende. 

Det kan bl.a. være forsikring til studeren-

de (f.eks. indboforsikring og ulykkesfor-

sikring m.fl.), rabat på studiebøger og

studierelateret kurser. 

TRE GODE RÅD 
TIL DEN DOVNE 
LÆSER: 

1. Er du ikke medlem af en fagfor-

ening, bør du kraftigt overveje at 

blive det. Gratis fagforening koster 

ingenting.

2. Er du allerede medlem af en fag-

forening, kan det være en fordel 

at kontakte denne, da de muligvis 

ligger inde med gode fordele til dig 

som studerende.

3. Overvej om du vil være medlem af 

en tværfaglig eller en brancheorien-

teret fagforening.
, 

t på karrieren. 

cielt til dig som 
.
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En drengedrøm 
i behagelige 
bukser 
Trioen bag Shaping New Tomorrow har opnået stor 
succes med deres bukser, der er af en helt speciel 
stofsammensætning. Kasper Ulrich, Christian 
Aachmann og Christoffer Bak fandt den gyldne 
opskrift på ‘The Perfect Pants’ og har siden da haft 
stigende succes med den virksomhed, de sammen 
grundlagde i 2015. 
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De tre grundlæggere af SNT, Christoffer Bak (t.v), Kasper Ulrich og Christian Aachmann (t.h)

”Da det første par bukser kom hjem fra 
vores produktion i Portugal, og vi fik 
taget dem på, gav vi lige hinanden en 
high-five og sagde ’det her, det bliver 
fandme godt’”.

 

Sådan siger Kasper Ulrich, der er en af de 

tre medstiftere af Shaping New Tomor-

row. Han husker tilbage på det tidspunkt, 

de for første gang indså potentialet i 

deres produkt.

Shaping New Tomorrow blev i 2015 

stiftet af de tre barndomskammerater 

Kasper Ulrich, Christoffer Bak og Christi-

an Aachmann. Målet var et koncept, som 

skulle få folk til at føle sig godt tilpas i 

et par hverdagsbukser. Bukserne skulle 

være lige så komfortable som et par jog-

gingbukser, men stadig være pæne nok til 

at have på i formelle sammenhænge

“Kvaliteten skulle være i top, vi ville 
selv lave pasformen, og prisen skulle 
være sådan, at alle kunne være med”, 
siger Christoffer Bak.

De tre iværksættere fra Aalborg var med 

gennem hele processen, da den gyldne 

opskrift på “the perfect pants” skulle 

udvikles. De stillede sig ikke tilfredse, 

før den helt rigtige stofkombination var 

skabt.

Fra mund-til-mund  
til online
 
Barndomskammeraterne havde tilsam-

men et relativt stort netværk, men på et 

tidspunkt løb de tør for venner at sælge 

tøj til. De var nødsaget til at finde andre 

salgskanaler og indse vigtigheden i få 

succes online.

“Vi havde svært ved at slå igennem on-
line. Der er man bare en lille fisk på et 
kæmpe marked”, siger Christoffer Bak.

“Kvaliteten skulle være i top, 
vi ville selv lave pasformen, 
og prisen skulle være sådan, 
at alle kunne være med

Da det første par bukser 
kom hjem fra vores
produktion i Portugal, 
og vi fik taget dem på, 
gav vi lige hinanden en 
high-five og sagde ’det 
her, det bliver fandme 
godt’

“

Situationen blev besværliggjort af, at 

ingen af de tre havde erfaring med at 

opbygge hjemmesider. Før det lykkedes 

dem at finde formlen til en acceptabel 

hjemmeside, skulle der flere mislykkede 

forsøg med forskellige samarbejdspart-

nere til. Iværksætterne vidste godt, at 

en hjemmeside langt fra var nok til at få 

succes online. De skulle differentiere sig 

med deres markedsføring.

“Alle andre markedsfører sig på, hvor-
dan deres tøj ser ud, mens vi udeluk-
kende fokuserer på funktionalitet”, 
siger Christian Aachmann.

Shaping New Tomorrow viser gennem 

underholdende videoer buksernes egen-

skaber ved hjælp af ekstreme situationer. 

Det kan være verdensmesteren i thai-

boksning, der viser, hvad bukserne er i 

stand til gennem kampsport.

For Shaping New Tomorrow har den 

vigtigste markedsføring været mund-til-

mund.

“Det er altid mere pålideligt at høre det 
fra en kammerat end fra dem, der har 
lavet produktet”, siger Christoffer Bak.

Det har været altafgørende i hovedstads-

området, hvor de virkelig kunne mærke 

effekten ved en pop-up-store i Valby. De 

blev mødt af en 300 meter lang kø en 

fredag morgen midt i august, og her gik 

det op for dem, at de ikke længere bare 

var et ‘lokalt’ brand i Aalborg. Deres brand 

havde haft en naturlig spredning på tværs 

af hele landet, og det var hurtigere, end 

de havde turdet håbe på.

Mund-til-mund er gratis markedsføring, 

men de ved alle tre, at det kræver hårdt 

arbejde at få folk til at snakke positivt om 

deres brand. At rygtet spredtes nationalt, 

var et tegn på, at de gjorde noget rigtigt.

Kundekontakt er  
altafgørende 
Shaping New Tomorrow har bygget sit 

brand op omkring sunde kunderelationer. 

Vigtigheden af dette har spillet en stor 

rolle, når de pænt har takket nej til en 

lang liste af retailbutikker, der gerne ville 

sælge deres produkt. Kasper, Christian og 

Christoffer vil gerne have kontrol over den 

oplevelse, kunden får, når der handles hos 

dem. Helhedsoplevelsen er nemlig med 

til at skabe loyale kunder, og netop det 

har været en central del af mund-til-mund 

markedsføringen.
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“Hvis man vil have folk til at snakke om 
sit produkt, betyder oplevelsen alt. Der-
for er det vigtigt for os, at vi kun sælger 
gennem egne kanaler, så vi fortsat 
besidder kontrollen,” siger Christoffer 
Bak.

For iværksætterne har det hele tiden 

været essentielt, at også kundeservice 

har spillet en væsentlig rolle i forbindel-

se med kunderelationerne. De ansatte 

kundeservicemedarbejdere har opbygget 

en helt speciel mentalitet i forhold til 

problemløsning.

“Målet er altid at få vendt en sur til en 
glad kunde”, siger Kasper Ulrich.

Selvom det engang imellem kræver, at de 

alle sammen ofrer sig for kunden, er de 

tre enige om, at det er det hele værd.

10.000 par bukser  
på tre dage
Shaping New Tomorrow medvirkede tilba-

ge i april 2018 i DR’s TV-program Løvens 

Hule. Allerede dagen efter, at udsendel-

sen blev vist til Danmarks befolkning, 

kunne de se effekten. De mødte ind til 

flere hundrede nye mails fra kunder, der 

enten havde købt eller ville købe bukser-

ne. På tre dage solgte de 10.000 par, som 

medførte en voldsom vækst i virksomhe-

den. Faktisk havde de svært ved at følge 

med efterspørgslen.

“Når man har en jævn, stigende vækst, 
som vi havde før, kan de godt følge med 
på produktionen, men når man lige 
pludselig laver et hockey stick, som vi 
gjorde, kan man på produktionen lige 
pludselig ikke følge med efterspørgs-
len”, siger Christoffer Bak. 

For at imødekomme kundernes bestillin-

ger krævede det hjælp fra både venner 

og familie i døgndrift. Men drengene 

indså også, at de hjælpende hænder kun 

var en mulighed i en begrænset perio-

de. Produktionen var ikke i stand til at 

følge den pludselige markante stigning i 

bestillinger. Deres personlige håndtering 

af kunder, der ikke kunne få deres bestilte 

bukser, stod derfor endnu en gang højt på 

prioriteringslisten.

“Vi ringede personligt ud til folk, der 
ikke kunne få deres bestilling med det 
samme. Det gav ikke kun en tryghed 
hos kunden, men også en forståelse for 
vores situation, da vi ringede direkte til 
dem”, siger Kasper Ulrich.

Alle tre foretog et hav af opkald i dagene, 

der fulgte efter udsendelsen i TV. Den per-

sonlige håndtering af de mange nytilkom 

ne kunder havde en positiv effekt på langt 

de fleste. Mange endte endda med at 

blive loyale kunder. Både på grund af den 

personlige henvendelse, men også fordi 

produktet oversteg folks forventninger.

“Folk kommer ned i butikken og for-
tæller os, at de har siddet ved siden af 
en bekendt til en fest, som højlydt har 
snakket om, hvor fede bukserne er. 
Sådan noget er vanvittig fedt at høre”, 
siger Christoffer Bak.

Jesper Buch-effekten
Når man får 20 minutters tv-tid, har det en 

øjeblikkelig virkning, men at have Jesper 

Buch med ombord som investor har haft 

en positiv længerevarende effekt. Det har 

for drengene været rart at kunne sparre 

med en mentor som Jesper Buch, der 

har en enorm erfaring med iværksætteri. 

Drengene tager fortsat selv de afgørende 

beslutninger, men Jesper Buch kommer 

hele tiden med input, som de enten kan 

tage imod eller lade ligge.

Målet for omsætningen i 2018 startede 

med at være 12 mio., men endte i stedet 

på 35 mio. Det nye mål for 2019 er allere-

de sat til det dobbelte. Det anser alle tre 

som realistisk. Shaping New Tomorrow 

prøver allerede nu at komme ind på fire 

Shaping New Tomorrow
medvirkede tilbage i april 
2018 i DR’s TV-program
Løvens Hule.

nye online markeder i fire forskellige 

lande. Det marked, der kommer til at 

performe bedst inden for en overskuelig 

fremtid, kommer de til at fokusere på.

I Danmark findes der på nuværende 

tidspunkt kun én fysisk butik, der er belig-

gende i Aalborg, men de ser gerne, at der 

skyder yderligere en butik op i hoved-

staden i løbet af 2019. Hvis alt går efter 

planen med det udenlandske marked, så 

ser de også chancen for en fysisk butik i 

det pågældende land.

Uddannelsen er en stor 
hjælp 
Når man går ind på et nyt marked, er en 

grundig analyse vigtig forud for ind-

trængningen. Da Shaping New Tomorrow 

havde en idé om at gå ind på det holland-

ske marked, skete det blandt andet på 

baggrund af en skoleopgave, Christian 

og Kasper havde udarbejdet. I dette 

tilfælde var Holland allerede et interes-

sant marked, men skoleopgaven var med 

til at overbevise dem om, at det havde 

potentiale. Dermed kunne de udnytte de 

værktøjer, de fik i skolen.

“Ens uddannelse bliver væsentligt mere 
spændende, fordi du kan sammenkoble 
din viden fra skolen med din virksom-
hed”, siger Christian Aachmann.

Derfor er det også et af de råd, de giver til 

de studerende, der går med en drøm om 

en fremtid med iværksætteri. 

Det, at have en sparringspartner, som har 

erfaring inden for iværksætterbranchen, 

har hjulpet drengene meget. Det er noget, 

de gør brug af i dag - ikke kun fra Jesper 

Buch, som ejer 10 procent af Shaping 

New Tomorrow, men også fra andre, der 

har erfaring inden for webshops og online 

salg.

“Der er tendens til, at folk i iværksæt-
termiljøet gerne vil hjælpe hinanden, 
selvom du kommer som helt grøn 
iværksætter og tager fat i nogle, der om-
sætter for flere millioner”, siger Kasper 
Ulrich.

Drengene har lært meget af Jesper Buch 

- men faktisk mener de også, at han har 

draget nytte af samarbejdet med Shaping 

New Tomorrow.

“Han har meget bedre stil nu end inden, 
vi lærte ham at kende”, siger Kasper 
med et smil.

“ Ens uddannelse bliver væsentligt 
mere spændende, fordi du kan 
sammenkoble din viden fra 
skolen med din virksomhed
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Mød din underviser
Den første tid på en ny uddannelse byder på et utal af ukendte ansigter, der 

kan være svære at genkende. Her får du en eksklusiv mulighed for at møde 

en underviser, du vil kunne genkende og high five på skolens gange. 
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Navn: Jeanette Uhrig

Underviser på hvilken uddannelse: Markedsføringsøkonom

Underviser i hvilket fag: Blandt andet projektledelse, Salg og 
Markdsføring, HR, Jura.

Det bestiller jeg at drikke i byen: Dark ’n’ Stormy

Bedste feriedestination: USA

Kælenavn som barn: Skat

Idol: Laudrup-brødrene

Guilty Pleasure: For meget Pepsi Max

Livret: Sushi

Hvis jeg ikke var underviser, var jeg…: Indkøber eller produkt-
chef

Navn: Christian Nielsen 

Underviser på hvilken uddannelse: PBA IHM og SØK 

Underviser i hvilket fag: Økonomi 

Det bestiller jeg at drikke i byen:  En cola eller en gin og tonic 

Bedste feriedestination: Bali, Frankrig, Schweiz 

Kælenavn som barn: Privat :)

Idol: Kan ikke komme på en bestemt 

Guilty Pleasure: Slik og cola 

Livret: Hjemmelavet spaghetti bolognaise 

Hvis jeg ikke var underviser, var jeg…: dykkerguide på en 
liveaboard i Indonesien

Navn: Christian Sommer

Underviser på hvilken uddannelse: PBA i Innovation & Entre-
preneurship

Underviser i hvilket fag:  Innovation og Entreprenørskab

Det bestiller jeg at drikke i byen:  Dark n´ Stormy

Bedste feriedestination: Soller Mallorca 

Kælenavn som barn: Sommer / Summé (sønderjysk)

Idol: Tyrion Lannister

Guilty Pleasure: Golf og efterfølgende burger

Livret: 80´er retten fondue

Hvis jeg ikke var underviser, var jeg…: ked af det



DATAMATIKER

EKSAMEN: Programmering

EKSAMENSFORM: Prøven er en ekstern, 
individuel mundtlig prøve. Den studerende 
trækker spørgsmål indenfor fagene. 
Den studerende forbereder besvarelsen heraf i ca. 
40 minutter, hvorefter eksaminationen foregår i 40 
minutter inkl. votering. Der gives én samlet 
karakter ud fra en helhedsvurdering af 
præstationen og den efterfølgende eksamination.

SEMESTER: 3.

KARAKTERGENNEMSNIT, FORÅR 2017: 4,3 

FINANCIAL CONTROLLER

EKSAMEN: Tværfaglig prøve i økonomi

EKSAMENSFORM: Skriftlig

SEMESTER: 2.

KARAKTERGENNEMSNIT, FORÅR 2017: 4,3 

FINANSBACHELOR

EKSAMEN: Økonomistyring

EKSAMENSFORM: Prøven er en intern, individuel 
skriftlig eksamen. Varigheden af prøven er to timer 
og tæller 50 procent af den samlede karakter – de 
resterende 50 procent er fra faget ”erhvervsskat” 

SEMESTER: 4.

KARAKTERGENNEMSNIT, FORÅR 2017: 3,4 

MARKEDSFØRINGSØKONOM

EKSAMEN: International Business Communication 
(valgfag)

EKSAMENSFORM: Prøven er en individuel 
mundtlig eksamen bestående af en skriftlig 
rapport på højst 6.300 anslag. På baggrund af et 
casestudie skal den studerende præsentere en 
rapport, der diskuterer forskellige aspekter af 
sagen. For både at vurdere den studerendes 
skriftlige og mundtlige engelsk indeholder 
prøven også en mundtlig præsentation på 
30 minutter af rapporten.

SEMESTER: 3.

KARAKTERGENNEMSNIT, FORÅR 2017: 3,2 

MARKEDSFØRINGSØKONOM

EKSAMEN: Sponsering (valgfag)

EKSAMENSFORM: Mundtlig eksamen

SEMESTER: 3.

KARAKTERGENNEMSNIT, FORÅR 2017: 3,9 

SERVICEØKONOM

EKSAMEN: Erhvervsøkonomi

EKSAMENSFORM:  Prøven er individuel og er delt 
op i to faser. Første fase består af 48 timer til at 
besvare tre grundlæggende spørgsmål til en års-
rapport over et selskabs regnskab. Det bliver fulgt 
op af en 5 timers skriftlig eksamen bestående af 
en håndfuld spørgsmål.

SEMESTER: 2.

KARAKTERGENNEMSNIT, FORÅR 2017:  4,5

PROFESSIONSBACHELOR I 
INTERNATIONAL HANDEL 
OG MARKEDSFØRING

EKSAMEN: Virksomhedens salgsgrundlag

EKSAMENSFORM:  Prøven finder sted ved 
udgangen af første semester og er en skriftlig 
prøve på 6 timer. Prøven er uden hjælpemidler, 
og der er i eksamensspørgsmålet fokus på 
læringsmålene fra uddannelsens første 
semester.

SEMESTER: 1.

KARAKTERGENNEMSNIT, FORÅR 2017: 3,4

SVÆRESTE 
EKSAMENER
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Har du mod på en lidt anderle-

des baroplevelse? Vi skænker her 

en guide til steder, du kan besøge. 

Fra irsk pub over fransk cigarbar 

til jazzbar inspireret af 1930’erne. 

Aarhus har mere at byde på end 

Ceres Top.

TESTPANELET TESTER: 
BYENS BEDSTE BARER
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På hyggelige Jægergårdsgade ligger Mikkeller Bar og Bottleshop. 

Indretningen er minimalistisk med autentiske borde og træbæn-

ke. I baren bliver man mødt af imødekommende personale med 

en enorm viden om de mange Mikkeller-øl. Her kan man roligt 

komme ned og få sig en god snak om øl – måske man endda kan 

lære en ting eller to. Hvis man smager en øl, man godt kunne 

tænke sig at købe, er der rig mulighed for det i Bottleshoppen, 

der er nabo til selve baren – det er smart. Mikkeller er en bar 

skabt til hipster-ølnørden, der gerne vil udfordres og som nyder 

godt selskab i afslappede rammer, hvor øllet er i højsædet. På 

Mikkeller er rammerne sat – her kan det perfekte billede til 

Instagram blive taget. I øvrigt skal det nævnes, at Mikkeller 

udelukkende spillede The Minds Of 99 under besøget – store 

pluspoint fra Testpanelet. 

MIkkeller

Den irske pub på Frederiksgade er måske det mest 

kendte sted på denne liste. Baren har efterhånden 

været en del af Aarhus’ barliv i mange år. Med inte-

riør, der er 100 procent importeret fra Irland, og irsk 

folkemusik i højtalerne føles det nærmest som om, 

man er landet i Dublin. Pubben sælger sig selv som 

”home away from home” for briter og irere. Derfor 

føles det helt naturligt, at det er en klassik irsk pint 

of Guinness, der er på menuen. Er man ikke til den ka-

rakteristiske irske specialitet, har Tir Na Nog et stort 

udvalg af både danske og internationale øl fra alle 

kendte producenter. Det overvejende engelsktalende 

personale er yderst imødekommende og ovenikø-

bet kompetente guider til en ølsmagning. Tir Na Nog 

egner sig godt til en aften med fodbold på storskærm, 

fadøl i glasset og en burger fra byens bedste burger joint på den anden side af gaden. Den irske pub samarbejder 

med The Burger Shack om en menu, der bestilles og nydes på hver sin side af Frederiksgade. Er man ikke til fod-

bold på storskærm, kan man komme til quiz og livemusik, som jævnligt afholdes på Tir Na Nog. 

Bonusinfo: Tir Na Nog betyder Land of Youth. Det kan man tænke lidt over. Skål.

Tir Na Nog

I et råt gammelt maskinværksted midt på Aarhus lystbådehavn 

ligger Hantwerk – lige dele lækker restaurant og innovativt bryg-

hus. Har man en bedre stedsans end Testpanelet, da de var af-

sted, er Hantwerk meget nemt at finde nede på lystbådehavnen. 

I den gamle hal mødes man i entreen af de store tanke, hvor 

øllet er brygget og lagret. Det gamle værksted er delt i to etager. 

På overetagen sidder man ved mindre, runde og intime bord, 

mens man har udsigt ned til den store underetage, hvor langbor-

de med træbænke udgør den simple indretning. På Hantwerk 

kan man foruden den nøje sammensatte menu fordybe sig i et 

utal af bryggeriets egne øl. Personalet i baren er godt klædt på 

til at guide dig gennem, hvilke øl der passer til maden. Hantwerk 

er det perfekte sted til en romantisk date for det ølelskende par 

eller stedet for manden, der har kvajet sig og skal redde forhol-

det. De lange borde inviterer samtidig til større selskaber og 

forretningsarrangementer. Med prislejdet på 299,- for 5 retter til 

deling og 60,- for de fleste hjemmebryggede øl får man virkelig 

noget for pengene.  

Bonusinfo: De hjemmebryggede øl har kreative navne som 

Sådan er det bare, En tur i høet og Granfætteren. Sidstnævnte er 

brygget på lokalt gran fra Skejby.  

Hantwerk

Erlings Jazz- & Ølbar er listens nyeste beværtning. Ba-

ren åbnede i november 2018 og har hurtigt udviklet sig 

til at være en af byens absolut hyggeligste nichebarer. 

Her flyder jazzen ud af højtalerne og øllet ud af haner-

ne. Indrettet som din mormors stue i midten af 30’erne 

med bløde sofaer betrukket med velour og gulnede 

lampeskærme, der bærer præg af et langt liv. Her føler 

man sig godt tilpas – især med en af barens mange 

specialøl i glasset. Udvalget er måske et af byens mest 

spændende, og man er sikker på, at man kan smage øl, 

som man aldrig har smagt før. Bartenderen fortalte os, 

at vi ville komme på en rundrejse i ølverdenen – det 

gjorde vi. Testpanelets citater som ”der er satme gods 

i”, ”det er godt nok én på opleveren” og ”de sidste to har 

været lidt specielle” fortæller om oplevelsen på Erlings. Baren er perfekt til en aften med vennerne. Hvis man er til 

jazz og øl, er Erlings som skabt til dig. Jazz- & Ølbaren er øllenes svar på en bland-selv slikbutik. 

Bonusinfo: En stout med navnet Treasure Island på hele 12% 

var aftenens højder med smag af kokostoppe fra bageren.

Erlings
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Her er det igen øllet, der er i højsædet. Et imponerende udvalg 

præger tavlen bag baren – her er det svært at vælge. Heldigvis 

kan du få lov at smage på den enkelte øl, før du bestiller en hel 

fadøl. Det er en fordel med priser, der varierer fra 60,- til 70,- 

og øl, der varierer i smag. Ølsnedkerens store lokaler midt på 

Mejlgade ændrer ikke på, at det kan være stort set umuligt at 

finde en plads, hvis man besøger den populære bar på en fredag 

eller lørdag aften. Akustikken på den todelte bar er ikke noget 

at skrive hjem om, og det kan være svært at føre en samtale, når 

baren er fyldt bristepunktet. Tænker man taktisk og besøger ba-

ren på en hverdagsaften, skulle hverken plads eller akustik være 

et problem. I så fald er Mig & Ølsnedkeren en ægte ølnørds våde 

drøm. Er du fra Nørrebro, og lider du af forfærdelig hjemvé i det 

kolde, mørke Jylland, burde et besøg hos Mig & Ølsnedkeren få 

stilnet din hjemvé. 

Testpanelet anbefaler i øvrigt flæskesvær som snack. 

Mig & Ølsnedkeren

Vi har allerede været en tur i Irland, da vi lag-

de turen forbi Tir Na Nog. Vi tager nu et smut 

til det skotske højland. Når man træder ind ad 

døren på Highlanders, er det som at forlade 

Aarhus’ gader for at træde ind på en klassisk 

pub i Glasgow. Det er lige før, man forventer, 

at der springer en rødhåret mand i kilt og med 

sækkepibe i favnen frem bag baren, når man 

bestiller en af deres mange øl. Hvis man mod 

alt forventning skulle have fået nok øl, så har 

man på Highlanders rig mulighed for at give 

sig i kast med noget af det fineste skotske whi-

sky, man kan få fat i på disse breddegrader. 

Baren, som udefra ikke ligner noget særligt, og som man i en brandert nemt kan forbipassere, har store lokaler 

med behagelige sofaområder. Der er dog en risiko for, at de store lokaler kan virke rungende tomme, hvis man 

ikke lægger vejen forbi en aften med travlt besøg. Kom en dag, hvor der er livemusik. Der vil oftest være mange 

mennesker og god stemning på den skotske bar.

Bonusinfo: Samtlige øl koster en flad halvtredser.

Highlanders

Er du til fransk cigarbar, så kom kom kom. Hvis 

du hader røg og får kvababbelser ved bare tan-

ken, er Ris Ras ikke et sted for dig. Her bliver der 

nemlig røget smøger i stor stil. Den næste smøg 

kan passende blive tændt med den igangværen-

de. Øllene er dog både røg og damp værd. Her får 

man et flydende udvalg fra hele verden. Velskæn-

ket med en kyndig forklaring til hver enkelt øl. 

Den lille bar på Mejlgade er tætpakket med sofaer 

og lænestole, mens man ved baren sidder på høje 

barstole. Her emmer det af Paris og fransk klasse 

krydret med rigtig gode priser. På Ris Ras får man 

ofte gode tilbud – fem flaskeøl for 100 kroner er 

værd at nævne. Tilbuddet er velkendt i Aarhus, og 

man skal være heldig at finde en sofa eller stol på 

den meget populære bar, som ikke har alverdens 

plads. 

Ris Ras 
Filliongongong
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HIGHLIGHTS I AARHUS
FEBRUAR  - AUGUST

KALENDER FOR BEGIVENHEDER FEBRUAR – ULTIMO AUGUST

AGF VS. EFB
8. FEBRUAR 2019
FØRSTE KAMP I FORÅRET 

NEPHEW KONCERT 
1. MARTS 2019
CERES PARK/ARENA

ROBINSON EKSPEDITIONEN
PRIMO APRIL 2019 
FRIST FOR ANSØGNING TIL ROBINSON 
EKSPEDITIONEN 2019

FED FREDAG 
19. APRIL 2019
FED FREDAG I TIVOLI FRIHEDEN (OG HVER 
FREDAG HERFRA)

SPOTFESTIVAL
2. MAJ – 4. MAJ 2019

KAPSEJLADSEN
3. MAJ 2019
I UNIPARKEN

MARKEDS- OG FESTDAG
MAJ 2019
IKKE OFFENTLIGGJORT FOR 2019

CLASSIC CAR RACE 
17. MAJ – 19. MAJ 2019

LATINERFESTIVAL
MAJ 2019
IKKE OFFENTLIGGJORT FOR 2019

VESTERGADEFESTEN
1. JUNI 2019

AARHUS PRIDE
1. JUNI 2019

NORTHSIDE FESTIVAL
6. JUNI – 8. JUNI 2019

PHIL COLLINS KONCERT
8. JUNI 2019 
CERES PARK/ARENA

BESTSELLER CITY 
HALVMARATHON
16. JUNI 2019

TOTO KONCERT
23. JUNI 2019
CERES PARK/ARENA

ZULU SOMMERBIO
AUGUST 2019
IKKE OFFENTLIGGJORT FOR 2019

AARHUS JAZZ FESTIVAL 
13. JULI – 20. JULI 2019

GRØN KONCERT AARHUS
20. JULI 2019

AARHUS FESTUGE
20. JULI 2019

FOTO TV3 / LOTALENCHE
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Kaffe er for de fleste noget, man drikker, 
og grums noget, man smider ud. Tre iværksættere 
så kafferesterne som det rene guld.

Ejerne af Grums Aarhus, Simon Krag Christensen, 

Rasmus Nørgård og Mikkel Knudsen, studerede alle 

markedsføringsøkonomi med speciale i iværksætteri 

på Erhvervsakademi Aarhus, da de fik en god ide i 

forbindelse med en skoleopgave. De tre drenge tog et 

gammelt husmorråd og gjorde det til en forretning.

 I teenageårene rodede Simon med motorcykler og 

lærte den vej, at en blanding af sæbe og kaffegrums 

fungerede perfekt til af fjerne olie fra hænderne. Derfor 

var ideen at udvikle et produkt til automekanikere, 

cykelhandlere og andre med olie på fingrene. 

Drengene fandt hurtigt ud af, at automekanikere og 

cykelhandlere ikke var den rigtige målgruppe til en 

eksfolierende hudplejeserie. Med et værdisæt, der havde 

udgangspunkt i bæredygtighed, søgte drengene derfor 

andre målgrupper.  

”Det er nok ikke hele verden, der vil købe vores 

produkt. Det handlede derfor for os om at finde 

dem, der kunne spejle sig i de værdier, vi havde”, 

siger Mikkel Knudsen om den strategiændring, de 

foretog. 

Det øgede fokus på bæredygtighed har resulteret i, at 

iværksætterne bag Grums Aarhus har vundet Spireprisen, 

der uddeles til projekter med fokus på bæredygtighed.

De tre grundlæggere af Grums Aarhus, Mikkel Knudsen (t.v), Rasmus Nørgård, Simon Krag Christensen (t.h)

“ Det er nok ikke hele verden, 
der vil købe vores produkt. 
Det handlede derfor for os om 
at finde dem, der kunne spejle 
sig i de værdier, vi havde

BLEV FORRETNING

BESKIDTE 
FINGRE
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For Mikkel Knudsen var det, at finde den 

rette uddannelse, ikke ligetil. Ophold på 

CBS og CPH Business Academy føltes 

ikke rigtigt.

”Det var for firkantet, og der var 

for meget fokus på teori. Jeg følte 

mig låst kreativt”, siger Mikkel 

om de mislykkede studieforløb i 

hovedstade

På Erhvervsakademiet i Aarhus fandt 

Mikkel drømmestudiet, der gav ham de 

fornødne værktøjer til at starte egen 

virksomhed.

”Da jeg startede på markedsførings-

økonom-uddannelsen i Aarhus, fik 

jeg tid til at lave min egen virksom-

hed. Der var frie rammer og mulig-

hed for at udfolde mig kreativt”, 

siger han. 

At være på et uddannelsessted med 

plads til gode ideer, hvor lærerene opfor-

drede til at komme ud og prøve dem af, 

var for Mikkel og hans klassekammerater 

den rigtige kombination. 

”Da jeg startede på markedsførings-

økonom-uddannelsen i Aarhus, fik 

jeg tid til at lave min egen virksom-

hed. Der var frie rammer og mulig-

hed for at udfolde mig kreativt”, 

siger han.

At være på et uddannelsessted med 

plads til gode ideer, hvor lærerene opfor-

drede til at komme ud og prøve dem af, 

var for Mikkel og hans klassekammerater 

den rigtige kombination. 

”Lærerne var rigtigt gode til at 

skubbe på, selvom man var usikker. 

Vores iværksætter-mindset blev 

udviklet, fordi vi snakkede med 

folk og faktisk bare prøvede det 

af”, siger han.

 

Efter opfordring fra deres lærer på 

Erhvervsakademiet tilmeldte de tre 

iværksættere sig en konkurrence i entre-

preneurship. Efter videre avancement fra 

den regionale konkurrence endte de med 

at vinde deres kategori til Danmarksme-

sterskabet. Det var et skulderklap, der 

blev fulgt af en præmiecheck på 25.000 

kroner – iværksætterne valgte at bruge 

checkens sum på videreudvikling i egen 

virksomhed. 

”Det er et dyrt game, vi er i. Men 

det er klart, at de 25.000 kroner var 

et stort rygstød i opstartsfasen”, si-

ger Mikkel om oplevelsen med DM i 

entrepreneurship.

Selvom Erhvervsakademiet har givet 

iværksætterne en række værtøjer til at 

bygge Grums Aarhus op fra bunden, har 

det praktiske arbejde med virksomheden 

været det vigtigste for gruppen bag. 

”Det er et dyrt game, vi er i. Men 

det er klart, at de 25.000 kroner var 

et stort rygstød i opstartsfasen”, si-

ger Mikkel om oplevelsen med DM i 

entrepreneurship.

KOMBINATION 
AF UDDANNELSE 
OG VIRKSOMHED

INDTOG PÅ DET
EUROPÆISKE 
MARKED
De 25.000 kroner hjalp drengene et stykke hen ad 

vejen, men var ikke tilstrækkeligt i det lange løb. 

det praktiske arbejde med virksomheden været det 

vigtigste for gruppen bag. 

”Vi har hver lagt 110.000 kroner i projektet. 

Så vi har hånden på kogepladen”, siger Mik-

kel om deres investering i firmaet. 

Beløbet, iværksætterne har investeret i virksomhe-

den, er et godt billede af den risikovillighed, de me-

ner, er en del af gamet, hvor der er hård konkurrence 

om kunderne. 

”Der er nok mange, der ikke tør gå i gang, 

fordi der er en risiko og noget at tabe. Men 

sådan er det jo bare med iværksætteri”, siger 

Mikkel. 

En diskussion om størrelsen på indskuddet med-

førte mandefald i gruppen bag Grums Aarhus. Der 

opstod en uenighed omkring størrelsen af investe-

ringen, og fjerdemanden bag virksomheden trak sig.  

Grums-drengenes store økonomiske satsning har 

betydet, at hudplejeserien, lavet af kafferester fra 

danske caféer, efter et halvt år findes på hylderne 

ved forhandlere i 11 forskellige lande på tværs af 

Europa.  

Modtagelsen af Grums’ produkter har været overve-

jende positiv, men for drengene er det vigtigt, at de 

forsat kan udvikle og sælge deres produkter med 

god samvittighed.

”Det er både fedt at lave en ærlig og god 

forretning. Men det er også nice, at der er 

nogen, der gider betale for produktet”, siger 

Mikkel. 
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De uger, hvor der blev lagt flest timer i virksomheden 

ved siden af studiet, var iværksætterne på arbejde i 

60-70 timer. Den gængse arbejdsuge er omkring 45 

timer. 

På trods af prioriteringen, understreger han vig-

tigheden af holde fri og have et liv ved siden af en 

virksomhed. 

”Det er gået op for mig, hvor vigtigt det er at 

holde fri og genoplade batterierne. Det nyt-

ter ikke noget at være træt hele tiden. Så får 

man ikke noget ud af det”, siger han. 

Virksomhed, fitness og kæresten er, hvad fritiden 

bliver brugt på. Udover det, husker de tidligere klas-

sekammerater, nu forretningspartnere, at hygge sig, 

mens de er på arbejde. 

I takt med behovet for eksponering har iværksætter-

ne rekrutteret et fjerde medlem. Signe er blevet en 

del af holdet, og hendes tiltræden i virksomheden har 

ifølge drengene selv været et friskt pust. 

”Udover at Signe er vanvittig dygtig til at 

brande os udadtil, har det været rigtig sundt 

at få en pige med ind i virksomheden”, siger 

Mikkel med et smil.

Holdet bag Grums Aarhus går nu en spændende og 

uvis tid i møde. To af ejerne i form af Simon og Mik-

kel har færdiggjort deres respektive uddannelser og 

er nu ikke længere beskyttet af sikkerhedsnettet SU. 

For første gang skal virksomheden Grums Aarhus 

aflønne to fuldtidsansatte.

DET 
SOCIALE
ER VIGTIGT
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PÅ SU I AARHUS 
– EN GUIDE TIL 
STUDERENDE 
Gør lommen ondt, efter du er kommet på SU? 
Frygt ej! Her er en guide, der kan hjælpe dig på vej. 

STAND UP 
PÅ ALBERTS

Er du til gode cocktails og mest af alt gratis stand-

up? Så bør du overveje et smut forbi Alberts. Byens 

ældste beværtning er placeret i en kælder under Sto-

re Torv, og er vært for gratis stand-up arrangementer. 

En perfekt cocktail for den økonomisk pressede 

studerende.

HAVNEBADET
Det nyåbnede havnebad på Aarhus Ø er et fint alternativ 

til stranden. Med de mange forskellige bassiner, boder og 

volleyballbaner, er der rig mulighed for at få pulsen op og 

stressniveauet ned. En gratis oplevelse, medmindre man 

selvfølgelig forkæler sig selv, og køber noget i en af bo-

derne dernede. I højsæsonen er det en god idé at komme 

tidligt, da der kan være rift om pladserne.

Er du vild med vind i håret og højder? Salling Rooftop er placeret 

på Sallings tag, og er en udsigtsplatform/lounge/café, der rager ud 

over Strøget i Aarhus. Det er gratis at komme derop, og her er der 

gode muligheder for et godt billede til de sociale medier. 

SALLING ROOFTOP

Marselisborg Dyrehave har åbent 

året rundt i døgnets lyse timer. Der 

er rig mulighed for at komme tæt 

på de forskellige dyrearter, og en 

flot udsigt ud over Aarhus Bugt 

mod Mols gør det et besøg værd. 

lille bonustip: medbring gulerødder.

MARSELISBORG 
DYREHAVE

Der er mange fordele i at blive en del af en madklub. Det 

giver økonomisk mening at dele udgifterne til et lækkert 

måltid med venner, uden at det skal koste kassen, og 

man får samtidig en hyggelig aften sammen. 

START EN MADKLUB 
MED VENNER
– DELTE UDGIFTER, 
GOD MAD OG HYGGE

BENYT DIG AF 
STUDIERABATTEN
Mange steder tilbyder studierabat. Caféer såvel som kulturel-

le steder som ARoS tilbyder studenter en studievenlig pris. 

Et godt råd er ikke at være bange for at spørge, om der 

tilbydes studierabat. Ellers er mange af stederne gode til at 

reklamere med det på deres hjemmesider. 

STUDIERABAT
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DATE PÅ SU
Du kender det: Et match på Tinder, og 

i aftaler at mødes. Men det er sidst på 

måneden, og du har ikke råd til flere cap-

puccinoer, og du er også lidt usikker på, 

om i har noget at snakke om. Start ved 

Ambulancevej og gå mod Brabrandsøens 

tre broer. Efter 15 minutter kommer du til 

broernes skillevej. Går daten godt, drejer 

du til venstre, og i kan blive ved med at 

snakke i timevis. Er i allerede løbet tør for 

emner, drejer du til højre, og i er færdige 

fem minutter efter.

 60+ 
MINUTTER

 5+  MINUTTER

DEN PERMANENTE
– LÆKKERT STRANDBESØG
Vel nok den mest populære strand i 

Aarhus, Den Permanente, er samlings-

punkt for mange unge mennesker, når 

vejret inviterer til en tur på stranden. 

De flotte omgivelser i Risskov er be-

stemt et besøg værd, når sommeren 

trænger sig på, og man trænger til en 

forfriskende dukkert.

GRATIS ADGANG
TIL VÆKSTHUSENE  
I BOTANISK HAVE
I bunden af Botanisk Have ligger væksthusene. Den store 

naturkuppel er ikke til at tage fejl af, og et besøg indenfor, 

som vel at mærke er gratis, er bestemt det hele værd. Bevæg 

dig gennem de forskellige haver. Der er alt fra ørken til tropisk 

regnskov. Selv om det er koldt udenfor, er det en god idé at 

smide overtøjet, da det er meget varmt derinde. 

FORSTBOTANISK 
HAVE
Forstbotanisk have er en skjult naturoase i Marselis-

borgs bakkede terræn. I skjul af Marselisborg Slot, 

gemmer den skjulte perle på 900 forskellige arter af 

træer og buske. Imponerende ikke? Tag et kig forbi, 

det er pænere, end det lyder på skrift. 

”Jeg kan hjælpe med det meste – og hvis 

jeg ikke kan hjælpe, ved jeg, hvem der 

kan”, siger Ulla med et smil på læben.

Ved hendes skranke bliver hun til daglig 

mødt med alverdens spørgsmål fra 

SU-verdenen. Kan jeg få kilometerpenge? 

Hvad gør jeg, hvis jeg har været syg? Har 

jeg flere SU-klip tilbage? Skal jeg gøre 

noget, hvis jeg er flyttet? Kan jeg tage et 

SU-lån? Hvad er SKAT?

Selvom en hyggelig samtale på SU-kon-

toret kan lyde fristende, opfordrer Ulla til, 

at man som studerende hjælper sig selv. 

Det kan man gøre på flere forskellige 

måder.

”E-boks og www.SU.dk. Det er altså der, 

det sker. Hvis man er god, kan man fak-

tisk selv læse sig til det, jeg kan se her på 

SU-kontoret”, forklarer Ulla.

EN VERDEN AF SU
Der er et yndigt land. Og i dette yndige land får man penge for at studere. Ulla Nørgaard 

er SU-vejleder på Erhvervsakademiet i Aarhus, og hun ved selvsagt en del om den må-

nedlige ydelse, man som studerende i Danmark modtager. SU-kontorets skranke på 

Sønderhøj 30 er velbesøgt, og som SU-vejleder har Ulla nok at se til.

Ulla Nørgaard 
SU-vejleder
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Som SU-vejleder har Ulla svar på dine 

SU-spørgsmål og hjælper dig mod, at det 

hele går i kluddermor. Hun vil råde enhver 

studerende til at have en opsparing, der 

kan dække det eventuelle hul, der kan 

opstå mellem studie og arbejde. 

”Alle bør have en opsparing på mindst en 

måneds SU eller to. Der er nogen, der står 

her ved min skranke og sveder, fordi de 

ikke kan betale husleje, hvis det går galt. 

Og det går galt – ellers havde jeg jo ikke 

noget arbejde”, siger hun.

”Fra 2019 går styrelsen ind med andre 

krav, der gør, at hammeren slår ned med 

det samme. Hvis man som laborant skal 

i praktik og får SU i samme måned, som 

man får praktikløn, kommer der et tilba-

gebetalingskrav med det samme.”

Blandt andet kan man her læse om 

kilometerpenge, der kan udbetales til stu-

derende, der har mere end 12 kilometer 

ud og hjem fra bolig til studie. Man kan 

også blive klogere på SU-klip. Studerende 

har som udgangspunkt 70 klip, der svarer 

til seks år som studerende. Skulle man 

som studerende ende med at løbe tør 

for klip, kan man tage et slutlån, der dog 

tvinger den studerende til at færdiggøre 

sin uddannelse indenfor et år. Herefter vil 

man stå på egne ben uden støtte i form 

af SU. Ulla kalder faktisk hjemmesiden 

med information om SU for de studeren-

des bibel. Biblen fortæller også, hvordan 

man tager et SU-lån. Det foregår over to 

etaper, hvor E-boks igen er din nærmeste 

ven. Efter ansøgningen om et SU-lån 

modtager man nemlig svar her. I anden 

etape skal herefter selv på www.SU.dk for 

at godkende lånet.

3 gode råd 
til den dovne læser:

LÆS PÅ SU.DK – Faktisk kan man under 

fanen Se min SU se det samme, Ulla kan 

på SU-kontoret.

TJEK DIN E-BOKS – Det er ikke kun fart- 

og parkeringsbøder, der tikker ind.

OPSPARING – Gør dig selv den tjeneste 

at kunne betale husleje, hvis det hele 

brænder.

Virker det urealistisk at spare op, mens 

man er på SU? Ulla er ikke i tvivl:

”Jeg ved ikke, om det er realistisk for 

alle studerende, at spare penge op under 

uddannelse. Men jeg synes i hvert fald, at 

man skal tænke på det, inden man bestil-

ler den næste øl i baren”.

Mikkel Nygaard

TV3 søger nye deltagere til intet mindre end Robinson Ekspedition 2019! 
Med ansøgningsfrist i april har du mulighed for at få en oplevelse for livet. Hop et smut 
forbi TV3’s hjemmeside, hvis du er Danmarks sejeste og mest eventyrlystne overlever. 
Det er intet krav at være tidligere deltager i Paradise Hotel. 

REDAKTIONEN ANBEFALDER

Mads Hørkilde

Byens absolut mest skumle beværtning, Kurts Mor, serverer et vaskeægte Aarhus-sæt 
bestående af en Arnbitter og en iskold Ceres Top. For kun 25,- kan du både starte og 
slutte din bytur helt perfekt.

Frederik Bregndahl

Mangler du en hyggelig café, hvor du kan drikke en god kop kaffe, eller en lille bæver-
ding med en Ceres Top, er Latinerkvarteret stedet for dig. I de gamle brostensbelagte 
gader er der garanti for en café eller bar inden for meget få meter.

Jacob Brønd

Det er de færreste, der lægger vejen forbi Restaurant Kohalen. Området ligger langt fra 
den befolkede gågade, og restaurantens bygning ser faldefærdig ud. Indenfor bliver 
du dog mødt af grønne pastelfarver og mørkt træ, der tager dig tilbage til 1940’erne. 
Derfor er det jo nærmest et stykke historie, der bliver serveret, når deres legendariske 
pariserbøf lander på bordet – helst ledsaget af en lille skarp. 

Nikolaj Skov

Ceres Park. Er du til spændende fodbold, mange mål og et stadion, der emmer af 
intensitet, er det ikke Ceres Park, du skal besøge. Alligevel er det meget omdiskutere-
de stadion et besøg værd. Byens Hold er byens stolthed. Det kommer især til udtryk i 
medgangstider, hvor stemningen er i top. Stadionmenuen bestående af 75 cl. fadøl og 
en stor, fed pølse er et must. Bon appétit.

Anes Zizak

Du kender det. Du ser dobbelt, du har svedt som en gris på dansegulvet og ordene 
snubler ud af munden på dig. Du skal hjem, og du ved, at du i morgen kommer til at 
have bragende tømmermænd. Slå et smut forbi 7-eleven på vej hjem. Køb to poser 
saltskruer og halvanden liter cola. Du vil takke dit fulde jeg, når du vågner. Derefter kan 
du takke mig. Det var så lidt. 
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