
VELKOMMEN TIL HA(PSYK.)’S INTROFORLØB 2016 
 

På HA(psyk.) er vi stolte af at kunne tilbyde den bedste start på CBS. I 2015 var vi endnu en gang evalueret 

til et af de bedste introforløb og det vil selvfølgelig gentage sig i år! Introforløbet 2016 er den perfekte start 

på det sociale fælleskab og på universitetslivet generelt. 

De 20 kompetente vejledere, som alle er nuværende HA(psyk.)-studerende, vil under forløbet udstyre dig 

med alle de nødvendige værktøjer og informationer, som DU har brug for i forbindelse med din studiestart! 

Forløbet strækker sig fra d. 18. til d. 31. august med undtagelse af et par ’hviledage’ d. 20., 22., 25. og 30. 

august. Under forløbet vil vi gennem faglige dage, sociale aktiviteter og fester lære hinanden rigtig godt at 

kende. 

Introforløbet er ikke obligatorisk, men det er en helt enestående mulighed for at lære dine nye 

medstuderende at kende samt at blive klædt godt på til en hverdag som studerende på HA(psyk.) og CBS. Vi 

anbefaler derfor på det kraftigste, at alle nye studerende deltager så meget som muligt i forløbet, da dette 

er lavet netop for at give jer den bedst tænkelige start på HA(psyk.)-livet. 

Datoer 

Torsdag d. 18. august: Introforløb skydes i gang på CBS. 

Fredag d. 19. august: CBS rundt + Masterchef og fest om aftenen 

Søndag d. 21. august: Konsensus + Reception på Nexus og fest om aftenen 

Tirsdag d. 23. august: Faglig guf 

Onsdag d. 24. august: Tour de København + surprise og fest om aftenen 

Fredag d. 26. august: Afgang Hytteturen 

Lørdag d. 27. - søndag d. 28. august: Hyttetur 

Mandag d.29. august Hjemkomst fra Hytteturen 

Onsdag d. 31. august: Faglig guf,  ”En dag tilbage” 

Derudover vil du fredag d.2 september være inviteret til en gratis pubcrawl, som ikke er en officiel del af 

intro. 

Som udgangspunkt foregår arrangementer fra morgen til sen eftermiddag og med enkelte aften-

arrangementer. Reserver derfor allerede disse 10 dage i kalenderen, så er du sikker på ikke at gå glip af 

noget! 

 

 



Brugerbetaling 

I forbindelse med introforløbet er der enkelte arrangementer, der kræver brugerbetaling. Denne betaling 

går bl.a. til leje af lokaler og mad, og vi håber I vil deltage i disse. 

Den samlede sum for alle herlighederne er den nette sum af 650kr. Har du ikke mulighed for at deltage i 

alle introdagene, fordeler betalingen sig således: 

1. Fredag d.19/8: Masterchef hos dine vejledere og efterfølgende fest: 85 kr. 

2. Søndag d.21/8: Konsensus – Et heldagsarrangement med frokost + aftensmad samt efterfølgende fest:  

155 kr. 

3. Onsdag d.24/8: Et hemmeligt event med efterfølgende fest: 60 kr. 

4. Fredag d.26/8 - mandag d.29/8: Hyttetur: 350 kr. 

Så er du klar på CBS’ bedste introforløb, og ønsker du at være med til disse herligheder, bedes du overføre 

penge til følgende konto: 

Reg. Nr. 2204  Konto. Nr. 5907743006 - Nordea bank 

Eller mobilepay: 20948184 

Når du overfører, skal du skrive dit navn samt de arrangement-numre du ønsker at deltage i, eksempelvis: 

”Mats Söderlund, 1,2, 3, 4” (fordi Mats deltager i alle arrangementerne). 

Betalingsfrist 

1. Middag hos vejlederne: Overførsel senest torsdag d.18/8 inden kl.16. Mulighed for at betale 

kontant/mobilepay for deltagelse senest fredag d.19/8 kl.16. 

2. Konsensus: Overførsel senest torsdag d.19/8 inden kl.16. Mulighed for at betale kontant/mobilepay 

senest fredag d.19/8 kl.16. 

3. KBH-rundt: Overførsel senest mandag d.21/8 inden kl.16. Mulighed for at betale kontant/mobilepay for 

deltagelse senest tirsdag d.23/8 kl.16. 

4. Hytteturen: Overførsel senest tirsdag d.23/8 inden kl.16. Mulighed for at betale kontant/mobilepay for 

deltagelse senest onsdag d.24/8 kl.10. 

Mere information 

For mere information tjek jeres HA(psyk.) facebook-gruppe: 

https://www.facebook.com/groups/293305647689033/ 

Det er også på facebook-gruppen for HA(psyk.) 2016, der vil blive informeret om mødested for første dag, 

da dette afhænger af, hvilken morgenmadsgruppe du er blevet tildelt. En morgenmadsgruppe er en gruppe 

på cirka 15 personer, hvortil der er knyttet to-tre introvejledere. 

Hvis du af en eller anden grund ikke kan finde frem til facebook gruppen og ikke ved, hvor du skal møde op, 

så kan du møde ved Frederiksberg metro, hvor der ved begge udgange vil stå to vejledere iført en hvid I <3 

HA(psyk.) trøje og med en flot hat med et nummer på. De vejledere vil så sørge for at guide dig videre til din 

morgenmadsgruppe. 

https://www.facebook.com/groups/293305647689033/


Vi lover, at det er alle pengene værd og du kommer til at kende dine fremtidige medstuderende meget 

hurtigere. 

Vi glæder os i hvert fald psyko-meget til et fedt introforløb og til at møde jer alle sammen :-) 

Love 

Dine HA(psyk.)-vejledere 


