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GIV DINE ELEVER EN MENTOR 
OG LAD DEM OPLEVE 
UNIVERSITETET INDEFRA

KONTAKT
Du kan læse mere om SubUniversity 

på au.dk/subuniversity

eller konktakte koordinator Laura 

Munk Petersen på lmunk@au.dk, 

tlf.: 93521594

Sub-
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88 % AF ELEVERNE VILLE 
ANBEFALE SUBUNIVERSITY

Instagram
@subuniversity
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LAD DINE ELEVER BLIVE KLOGERE PÅ LIVET SOM 
STUDERENDE MED EN UNIVERSITETSSTUDERENDE SOM
MENTOR

SubUniversity

  

 
   ”Jeg er blevet mere klar på mit uddan-

nelsesvalg, og jeg har fået mere indsigt i, hvor-

dan det er at gå på universitetet” 

– elev fra Silkeborg Gymnasium 2018/2019

        ”Jeg har fået af- og bekræftet nogle for-

domme, jeg er mere afklaret i forhold til mit 

valg af studie og jeg har fået nogle råd om-

kring studie livet.” 

– elev fra Mercantec 2018/2019

         

        ”Jeg har fået en stor indsigt i hvad det vil 

sige at gå på AU og på universitetet generelt. 

Jeg har hørt om en masse uddannelsesmulig-

heder og om forskellige boligmuligheder. Jeg 

er ikke længere skræmt ved tanken om måske 

at skulle starte på et universitet.”

 – elev fra UCH Holstebro HTX 2018/2019

88 % af eleverne ville anbefale  
SubUniversity

68% føler sig mere afklaret i forhold  
til at skulle træffe et studievalg

Instagram
@subuniversity

HVAD ER SUBUNIVERSITY?
 
SubUniversity er et mentortilbud til gymnasieelever, hvor de får mulighed for at møde 
det faglige og sociale liv på Aarhus Universitet. Målgruppen er de dygtige elever 
som har evnerne til at gennemføre en universitetsuddannelse, men som kan have en 
barriere i forhold til at vælge en universitetsuddannelse. På udvælgelsestidspunktet 
har eleverne ikke det store kendskab til eller bor langt fra universitetet.Ved at deltage 
i SubUniversity får de indsigt i hvad det indebærer at være studerende på en uni-
versitetsuddannelse. Det er med til at starte deres egne overvejelser omkring valg af 
uddannelse og kan måske motivere dem til at vælge en universitetsuddannelse, som 
de ellers ikke ville have valgt. 

14.00: Fælles program

15.00-15.30: Afslutning
Eksempel på dagsprogram

DET SIGER ELEVERNE OM 
SUBUNIVERSITY  

HVAD KRÆVER DET AT VÆRE MED?
 
Gymnasiet udpeger en lærer som ”SubUniversity-koordinator”. Det er koordinatorens 
opgave at informere og støtte de udvalgte elever gennem forløbet. Det kan både være 
praktiske ting omkring dagsseminarer og at være i løbende dialog med eleverne om 
deres forventninger og oplevelser. Prisen for at deltage i SubUniversity er 15.500 (excl. 
moms) og er inklusiv fuld forplejning. Transport til og fra dagsseminarerne arrangerer 
og betaler man selv som gymnasium. Med det får I som gymnasium mulighed for at 

udvælge 10 elever til at deltage i mentorforløbet.

09.00: Ankomst       Vi byder på lidt morgenmad

Eksempel på dagsprogram

09.30: Velkomst      Kort introduktion til Subuniversity og Aarhus Universitet

10.00: Mentortid      Besøg en studiebolig, se et SU-budget, ugeskema for studerende
              Den faglige hverdag: undervisning, eksamen, forberedelse, 
                                                 noter, niveau, bøger m.m.              

14.00: Fælles           ”Speeddate” - med nogle af AUs uddannelser og mød alumner

15.00: Afslutning     Tak for i dag

program

HVAD FÅR JERES ELEVER 
UD AF AT DELTAGE?
 
Alle elever inddeles i mentorgrupper som til-
deles to universitetsstuderende som mento-
rer. De to mentorer er med til at lede elever-
ne på vej, og eleverne kommer helt tæt på 
mentorerne. Med mentorerne har eleverne 
mulighed for at komme 360 grader rundt om 
livet som studerende. I løbet af dagssemina-
rerne mødes eleverne i deres mentorgrup-
per. Her får eleverne mulighed for at snakke 
om livet på SU, se eksempler på hvordan en 
uge kan hænge sammen og vende deres 
fordomme om universitetslivet, hvilket bidra-
ger til elevernes læring og afklaring omkring 
valg af studie.  Imellem dagsseminarerne er 
eleverne løbende i kontakt med mentorer-
ne gennem sociale medier. 

Alle mentorer gennemgår et mentorkursus 
særligt for SubUniversity inden de møder 
eleverne til det første dagsseminar. 


