KØBENHAVNS UNIVERSITET
SCIENCE

Rusvejleder på SCIENCE - aftale om samarbejde.
Navn:
E-mail:
Telefonnummer:

Tak fordi du vil være rusvejleder og hjælpe de nye studerende godt i gang.
Som rusvejleder har du betydningsfuld rolle med at få de nye studerende
til at føle sig velkomne og trygge og skabe plads til alle. Vi glæder os til at
samarbejde med dig.

Dine opgaver som rusvejleder er
•
•
•
•
•

at introducere de nye studerende til studiemiljøet
planlægge og afvikle aktiviteter i forbindelse med campusuge og
hyttetur
at stille dine erfaringer som studerende til rådighed
at hjælpe med at svare på spørgsmål af faglig og praktisk karakter – og
guide de nye studerende til, hvor de kan få mere hjælp
at være med til at lære de nye studerende om krav og forventninger til
dem på uddannelsen

Det er dit ansvar som rusvejleder
• at fremstå som en ansvarlig rollemodel og ambassadør for uddannelsen
• at aktiviteter under studieintroduktionen er planlagt, så de inkluderer
alle. Derfor må du ikke:
o lave aktiviteter, der har som hovedformål at overskride grænser

•

o presse nogen til at være med i aktiviteter, de ikke ønsker
o tage personlige ejendele fra de nye studerende
at det program og de aktiviteter, der bliver gennemført, er det samme,
som det, der er blevet godkendt af VILU og studiestartskoordinator

Som rusvejleder
•

•

•

•

må du ikke videregive personlige oplysninger eller persondata, du får af
og om de nye studerende, andre rusvejledere eller ansatte ved
SCIENCE/KU. Kommer du i en situation, hvor der er blevet videregivet
personoplysninger til uvedkommende skal du straks kontakte din
studiestartskoordinator for yderligere vejledning.
har du tavshedspligt om oplysninger og informationer omkring
medarbejdere og andre interne forhold på SCIENCE eller KU, som du
kommer i besiddelse af under dit virke som rusvejleder.
Tavshedspligten gælder kun for oplysninger og informationer, som
enten er mærket som fortrolige eller hvor dette åbenlyst fremgår af
omstændighederne.
du er omfattet af KU’s forsikring i de aktiviteter der en del af
programmet for campusuge og hyttetur. Vær opmærksom på at du skal
have din egen ansvarsforsikring
det er i øvrigt god skik at du ikke indgår intime relationer med nye
studerende i Campusdagene eller på rusturen.

Dit samarbejde med studiestartskoordinatoren og VILU

Studiestartskoordinator (Navn) er overordnet ansvarlig for at planlægge og
koordinere studieintroduktionen på instituttet.
Studiestartskoordinatoren er den, du kan sparre med og skal orientere
løbende.
Viceinstitutleder er ansvarlig på instituttet for både campusdagene og
hytteturen. Derfor skal han/hun acceptere og godkende program,
aktiviteter og budget for studieintroduktionen.
Du er ikke alene om ansvaret
• hvis der sker noget ulovligt, fx indtag af euforiserende stoffer
• hvis der er nogen, der opfører sig upassende
• hvis der sker ulykker eller skader
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•
•

hvis du oplever, at andre rusvejledere bryder med indholdet i
denne samarbejdsaftale.
eller andre alvorlige eller farlige situationer

... kan du altid søge hjælp og vejledning hos studiestartskoordinatoren

Viden og kompetencer

Som rusvejleder skal du:
• kende og efterleve rammerne for studieintroduktion på SCIENCE
• deltage i uddannelse/oplæring og eventuelle møder om rollen som
rusvejleder, herunder:
o (indsæt aktiviteter)
o (indsæt aktiviteter)

Konsekvenser hvis du ikke lever op til samarbejdsaftalen
Hvis du ikke overholder denne aftale stopper du med at være rusvejleder
med øjeblikkelig virkning. Du kan heller ikke være rusvejleder fremover.

Underskrift:
Med min underskrift accepterer jeg, at jeg - som rusvejleder - skal leve op
til denne aftale.
Jeg er indforstået med, at [Institut] SCIENCE opbevarer mine
kontaktoplysninger og informationer om mine opgaver/aktiviteter som
rusvejleder. Informationen vil ikke blive videregivet til tredjepart.
Informationerne opbevares i overensstemmelse med KU’s privatlivspolitik i
1 år.
Jeg accepterer, at [Institut] SCIENCE kan kontakte mig i forbindelse med
studiestarten og min rolle som rusvejleder. Jeg kan til enhver tid bede
[Institut] SCIENCE om ikke at kontakte mig fremadrettet og slette mine
kontaktoplysninger.
___________
Dato

___________
Dato

_____________________________
Underskrift rusvejleder

_____________________________
Underskrift studiestartskoordinator/ viceinstitutleder for undervisning
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