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Samværspolitik for RUC’s bachelor-introforløb (rusvejledningen) 
 

 
Formål og målgrupper 
Samværspolitikken har til formål at sikre et godt introforløb for alle involverede; både de nye studerende 
og frivillige. Et introforløb hvor alle er velkommen og inkluderet, uafhængigt af baggrund, seksualitet, køn, 
etnicitet, politiske overbevisning etc. og hvor ingen bliver diskrimineret. Det betyder, at de nye studerende 
og frivillige skal bestræbe sig på at undgå situationer, adfærd samt lave aktiviteter, som er i strid med RUC’s 
studiemiljøstrategien samt RUC's politik for krænkende adfærd.  

Samværspolitikken skal gøre det muligt for de frivillige at navigere i arbejdet med introforløbet samt at 
udøve de idealer, der er beskrevet ovenfor. Samværspolitikken er dermed RUC’s forventninger til adfærd i 
arbejdet med introforløbet.  

I dette papir vil følgende emner berøres: 
- Værdier for samvær i introperioden  
- Forventninger til frivillige 
- Retningslinjer til officielle arrangementer  
- Samvær online 
- Håndtering af personsager  

Værdier for introforløbet  
RUC ønsker at alle nye studerende og frivillige bliver behandlet med respekt, værdighed, anerkendelse og 
med plads til forskellighed. Dette betyder at introperioden skal være et “safer space” både i sociale og 
faglige sammenhænge. Hertil ønskes det, at der skabes plads til alle, og dermed stræbes der efter at 
aktiviteter i sig selv kan rumme hele fællesskabet, og at der ikke blot laves alternativer.  

Det er vigtigt at understrege, at RUC ikke tolerer sexisme, racisme, diskrimination, mobning eller andre 
former for grænseoverskridende adfærd. Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke kan undgå at grænser 
bliver overtrådt, det er et vilkår, når mennesker er sammen. Det betyder, at alle kan komme til at handle på 
en ekskluderende og/eller grænseoverskridende måde. Når dette sker, er det vigtigt, at vi benytter dialog 
som vores vigtigste redskab. Vi skal snakke om det som kan være svært, så vi i fællesskab kan blive klogere. 
På den måde får vi en bedre forståelse for hinanden, og på samme tid skaber vi et mere inkluderende miljø 
- én samtale ad gangen.  

Forventninger til frivillige 
Studerende som besidder en tillidspost i forbindelse med introforløbet, har et særligt ansvar overfor de nye 
studerende. Med tillidsposten kommer der også en magt, hvilket frivillige skal være særligt opmærksomme 
på. De nye studerende anser de frivillige som nærmeste tryghedsperson, men også som nærmeste 
autoritet. Det er derfor vigtigt, at de frivillige ikke misbruger denne magt, som de har over de nye 
studerende. Dette betyder, at de frivillige skal huske, at de er ligeværdige med de nye studerende samtidig 
med, at de har et særligt ansvar. RUC forventer, at alle respekterer hinandens grænser og agerer ud fra 
samtykke i deres omgang med andre frivillige og de nye studerende. Dette er ikke altid nemt at 
gennemskue. Er du i tvivl om, hvorvidt den anden part har givet samtykke, anbefales det, at du eksplicit 
spørger, dermed skaber en dialog om den anden parts grænser. Det er dit ansvar, at du agerer 
samtykkebaseret. 



Retningslinjer til officielle arrangementer: 
Officielle arrangementer under introforløbet skal forstås som alle aktiviteter i forbindelse med uddannelse 
af frivillige, planlægning og afvikling af introforløbet både på campus og uden for campus.   
 
Alle aktiviteter skal tjekkes op med aktivitetskompasset1: 

Aktivitetskompasset skal gøre det mere tilgængeligt for de frivillige at arbejde med mere inkluderende 
samvær.  

Udover aktivitetskompasset skal to ting understreges: Der må på intet tidspunkt opfordres til nøgenhed 
eller indtagelse af alkohol. Dette skal være med til at sikre, at de nye studerende og frivillige ikke kommer 
ud for en situation, hvor de ikke kan sige fra, men også for at sikre, at ingen bliver stødt. 

Det er vigtigt at overveje, hvordan studerende og/eller frivillige opdeles til aktiviteter, eksempelvis sker en 
opdeling på baggrund af køn, kan der være studerende som ikke føler, de hører til i kategorien som mand 
eller kvinde. En måde at arbejde med dette på, kan være inddeling på baggrund af tilfældighed.  
Til aktiviteter, hvor overnatning er en del af deltagelsen, vil sovepræferencer bestræbes på at blive 
imødekommet, så alle er trygge ved overnatningen 

På rusture er det ikke de frivilliges ansvar, at de nye studerende bliver på rustursstederne. 

Samvær online  
Samvær online er lige så vigtig som samvær i fysisk tilstedeværelse. Derfor skal det understreges, at der 
heller ikke tolereres sexisme, racisme eller diskrimination, mobning og grænseoverskridende adfærd via 
online medier. Dette betyder, at man ligeledes heller ikke deler billeder af andre i rusvejledningen, 
medmindre samtykke er givet, og man hænger heller ikke folk ud.  

Mange kommunikerer med hinanden online. Det er derfor vigtigt at italesætte det samvær, som vi har 
online. 

Det online fællesskab kan være medvirkende til at skabe sammenhold, da vi særligt udtrykker os gennem 
hashtags eller hjemmelavede memes. Af denne årsag er det særlig vigtigt at have for øje, hvordan vi er 
sammen online: 

• Overvej om jeres interne jokes i samtaler kan være ekskluderende for andre. Hvis du er i tvivl, kan 
du altid sende interne jokes direkte til personen, eller prøve at få de andre inkluderet i joken. 

• Husk altid at få samtykke, hvis du optager eller tager billeder af din ven. Særligt også hvis du gerne 
vil lægge billedet op på de sociale medier. 

• Hvis du laver memes om en hændelse eller en ven, så husk at spørge om vedkommende er tilpas 
med, at dette deles. Så sikrer vi, at vi ikke ufrivilligt kommer til at overskride en andens grænse.  

 
1 Aktivitetskompasset er udviklet i samarbejde med Awake Consulting, https://awakeconsulting.dk/  

Aktivitetskompas  
• Giver programmet plads til at trække vejret/self care/lade op?  
• Kan alle være med - hvem kan potentielt ikke?  
• Er der et latterliggørende, stereotypiserende element?  
• Ydmygelse, grænseoverskridelse, fysisk/psykisk fare? 
• Hvem er det sjovt for - er der nogle, det potentielt ikke er sjovt for?  
• Hvad er formålet med aktiviteten - og understøtter midlerne formålet?  
• Understøtter aktiviteten fællesskab - og gør det trygt at være ny? 



Håndtering af grænseoverskridende adfærd og krænkelser  
Generelt går henvendelser i forbindelse med introforløbet til Studenterrådet eller Tutoring, henvendelser 
omkring grænseoverskridende eller krænkende adfærd går til take-care. Her kan du finde 
kontaktoplysninger og information om, hvad der sker, når du henvender dig til take-care.  

Har du brug for at tale din sag igennem, inden du kontakter take-care, kan du kontakte Stine Floutrup fra 
Studievejledningen, der sørger for at du kan få en samtale med en studievejleder om din situation. 
Studievejledere har tavshedspligt, og alle oplysninger om din situation forbliver fortrolige, medmindre du 
selv beslutter dig for at gå videre med sagen. De kan lytte og hjælpe dig med afklaring og overblik over dine 
handlemuligheder. Se kontaktoplysninger her. 
 
 


