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Diakonhøjskolen - huset med de mange døre…
Diakonhøjskolen er en ”gammel” og selvejende uddannelsesinstitution, der i
snart 100 år har uddannet mænd og kvinder til omsorgsarbejde indenfor det
diakonale og sociale område. I dag rummer Diakonhøjskolen mange forskellige uddannelsestilbud, og derfor omtales skolen ofte som ”huset med de
mange døre”. Bag de største døre finder man professionsbacheloruddannelserne i ”Diakoni og socialpædagogik” & ”Kristendom, kultur og kommunikation”. Disse uddannelser udbydes i samarbejde med landets største professionshøjskole VIA UC. Bag de andre døre gemmer sig Den internationale linje
og et væld af kursus- og efteruddannelsestilbud.
Diakonhøjskolen har et meget tæt samarbejde med landets diakonale organisationer, og repræsentanter herfra udgør skolens bestyrelse.

Værdigrundlag og det sociale læringsrum…
Diakonhøjskolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Her
understreges vigtigheden af at se hinanden som medmennesker, at vedkende
sig hinanden og vise hinanden respekt.
Diakonhøjskolen er både et uddannelsessted og et hjem. Det betyder, at studerende og medarbejdere kender hinanden fra mange forskellige sider og lever og arbejder sammen i et tæt fællesskab. Det er et vigtigt og værdifuldt
element i uddannelsen i diakoni og socialpædagogik, at der ikke alene fokuseres på at dygtiggøre sig i uddannelsens teoretiske stof, men også på vigtigheden af at tage ansvar for det fælles sociale liv, der udspiller sig udenfor
undervisningslokalet. Det kaldes ”det sociale læringsrum”, og det udfordrer
hele tiden studerende og ansatte til at holde ved, holde ud og holde af hinanden. Diskussioner fra fagene fortsætter i pauser og fritid, uoverensstemmelser kan ikke gemmes af vejen, for ”vi møder hele tiden hinanden”.
Den dannelse, der ligger i det fælles liv, er en vigtig del af det at uddanne
sig til diakonalt og socialt arbejde - og til at øve sig i at være menneske.

VIA UC
Professionshøjskolen VIA UC er Danmarks største professionshøjskole med
17.000 studerende og mere end 2.000 medarbejdere. VIA UC udbyder en lang
række mellemlange videregående uddannelser. Diakonhøjskolen og VIA UC
har sammen udviklet de to professionsbacheloruddannelser, der i dag har
udbudssted på Diakonhøjskolen: professionsbacheloruddannelsen ”Diakoni
og socialpædagogik” og ”Kristendom, kultur og kommunikation” (3K). De to
uddannelser er tilknyttet Pædagogisk-Socialfaglig Højskole i VIA UC.

De studerendes Råd
På Diakonhøjskolen har De studerendes Råd (DSR) mange forskellige opgaver. Rådet planlægger en række events, varetager de studerendes interesser,
indkalder til møde med skolens medarbejdere, koordinerer fritids- og studieaktiviteter, deltager i bestyrelses- og uddannelsesudvalgsmøder etc.
Alle studerende betaler kr. 100,-/semester til rådets arbejde. Det understøttes
endvidere af tilskud fra Diakonhøjskolen.
De enkelte semestre vælger ved semesterstart repræsentanter til De studerendes Råd, der efterfølgende konstituerer sig.
Alle møder i DSR starter kl. 12.35 med fælles frokost.

Studieordningen
Studieordningen findes på hjemmesiden og på diakonnet. Her er uddannelsens kerneområder, modulindhold og prøver/prøveformer beskrevet og det
er udfoldet, hvad det vil sige, at der er deltagelsespligt på studiet.
Læs Studieordningen inden studiestart!

Studieaktivitetsmodellen
Alle professionsbacheloruddannelser skal beskrive deres studieaktiviteter ud
fra en såkaldt studieaktivitetsmodel. Formålet hermed er at tydeliggøre, hvilke mangeartede typer af studieaktiviteter, der er knyttet til uddannelsen, og
forventningsafstemme hvilke krav det samtidigt stiller til den studerendes
arbejdsindsats. Modellen skal endvidere bruges i forbindelse med diverse
evalueringer af undervisning, arbejdsindsats etc.

Evaluering
Undervisning, studiemiljø, den studerendes faglige udvikling etc. evalueres
løbende såvel formativt som summativt i forbindelse med udarbejdelse af
studieprodukter, modulprøver, eksamen, vejledersamtaler, møder med De
studerendes Råd etc.
Der udarbejdes et fælles spørgeskema til brug for alle semestre med fokus på
målopfyldelsen, den udleverede litteratur, modulets undervisningsforløb,
den studerendes egen indsats etc. Svarene indsamles ved modulafslutning - i
forbindelse med modulprøven - gennemgås og diskuteres mhp. eventuelle
justeringer på møder med undervisere, De Studerendes Råd samt de enkelte
semestre.

Tutorer
1.semester får ved studiestart tildelt tutorer fra ”ældre” semestre. Tutorernes
opgave er at gøre studiestarten så god som muligt for nye studerende. I løbet
af de første måneder på studiet, mødes tutorer og studiegrupperne ca. 1 gang
ugentlig (se moduloversigten).

Kollegieråd
Diakonhøjskolen har eget kollegium med 81 værelser. Blandt beboerne vælges et kollegieråd til at koordinere fælles rengøring, indkøb etc.
Kollegierådet holder jævnligt møder med skolens ansatte omkring vedligehold, nye initiativer etc.

Dagsrytme
Tidspunkt

Hvad og hvor?

07.40 - 08.10

Tilbud om morgenmad i spisesalen

08.10 - 08.20

Tilbud om morgensang i auditoriet
Undervisere og studerende er på skift ansvarlige

08.25 - 10.00

Skemalagt undervisning - i de respektive undervisningslokaler

10.00 - 10.20

Fælles kaffepause i spisesalen

10.20 - 12.30

Skemalagt undervisning - i de respektive undervisningslokaler

12.35 – 12.55

Pause. Tilbud om frokost i spisesalen
Køkken- og rengøringstjanser

13.00 - ??

Studiegruppearbejde, selvstudier etc.

17.00/17.30

Tilbud om aftensmad

????

Idrætshal, caféaftener etc.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der som udgangspunkt skemalagt undervisning fra 8.25 til 12.30. I forbindelse med temadage, fagcafé eller særligt
tilrettelagte forløb, kan der være undervisning til kl. 15.
Mandag fra kl. 13 til 14.30 er afsat til studiegruppearbejde.
Tirsdage kl. 13-14 er der tilbud om kor (obligatorisk på 1. sem.)
Onsdag er som udgangspunkt studiedag.
Skemalagte timer er timer, som underviserne har planlagt – f.eks. forelæsning, konfrontationstimer, gruppearbejde, workshops, vejledning etc.
Se i øvrigt Studieaktivitetsmodellen.

Kalender og fællesarrangementer
Dato

Tidspunkt

Det sker…

1/2

09.00

Semesterstart for nye studerende

1/2

10.00

Fælles kaffe for alle studerende og semesteropstart

16/2

13-15

Fagcafé: Udlandspraktik

23/3

8.25-14

23/2

19.30

Teater i Århus Domkirke, Svalegangen

28/2

19.00

Fælles caféaften (3. sem. arrangerer)

2/3

13-15

Fagcafé v. 7. sem.

9/3

8.25-14

30/3

13-15

Fagcafé: Stress og stresshåndtering

11/5

13-15

Fagcafé: Den gode opgave

15/6

hele dagen

Studievejledning og TEMADAG - se opslag

Studievejledning og TEMADAG - se opslag

Indvielse og semesterafslutning (for de fleste…)

Tirsdage kl. 13-14 er der tilbud om kor (obligatorisk på 1. sem.).
Hver tirsdag aften er der ”sportsaften” for de interesserede.
Studerende planlægger caféaftener m.v. i løbet af semesteret.

Studievejleder og klasselokaler
Semester Studievejleder

Lokale

Antal studerende

1

Katrine Graversen (KG) / Hanne Føns (HF)/ Rasmus L.

F

39

K3

41

K1

35

Abildgaard (RLA)
2

Susanne Kristophersen (SK)/ Rasmus L. Abildgaard
(RLA)

3

Lene Johnson (LJ)/ Kirsten Kühne (KK)

4

Praktik / Hanne Føns (HF)

5

Lene Johnson (LJ)

6

Praktik / Susanne Kristophersen (SK)

7

Susanne Kristophersen (SK) / Hanne Føns (HF)

40
E

32
25

K3

36

Der er skemalagt studievejledning (SV) i begyndelsen af semesteret. Her nedsættes bl.a.
studiegrupper. Det er altid muligt at kontakte studievejledere og aftale tid til samtale.

Vi hjælper hinanden…
Fælles tjanser er en integreret del af læringsmiljøet på Diakonhøjskolen. Således hjælper studerende og ansatte hinanden med at ta’ ansvar for det fælles
liv og de fælles faciliteter. Der kommer ikke bare professionelt firma og gør
rent efter os - så husk ”at bære med”…

Besøgstjeneste
Ifølge studieordningen indgår studerende i løbet af 1. semester i en besøgstjeneste. Her får studerende kendskab til frivillighedsprincippet i socialt arbejde ved selv at indgå i en konkret opgave. Det kan være et besøg hos en
ældre i eget hjem eller på et plejehjem – det kan være som medleder i en
spejdergruppe – det kan være som ekstra hjælp på et plejehjem i forbindelse
med en større begivenhed eller en gang om ugen ved det fælles kaffebord –
det kan være at mødes og gå i biografen med et menneske med psykiske problemer eller højtlæsning for et menneske, som har mistet sit syn – eller medhjælper i en social café – eller ....

Efter aftale med besøgsværten kan ”tjenesten” være ca. en gang om ugen i
løbet af 1. semester. Ønsker en studerende at fortsætte med at være besøgsven gennem længere tid, er der også stor mulighed for det.
Som studerende skal man ikke selv finde et sted at være besøgsven - skolen
har kontakter til forskellige koordinatorer af frivilligt arbejde, som har en liste
med besøgsværter, som forventer at få tildelt en af de nye studerende som
besøgsven.

Kor
Diakonhøjskolen har sit eget kor, der ledes af Marianne Legarth. Her er der
plads til alle – dem der aldrig har sunget i kor og dem der har erfaring. Det
vigtigste er at have lyst til at synge! Koret synger ved særlige lejligheder (semesterafslutning, juleafslutning etc.).
På 1. semester indgår kor som en del af det kulturdidaktiske kerneområde, og
koret er derfor obligatorisk for alle på 1. semester.

Studieture
På modul 2 og modul 9a arrangeres der studieture.
På modul 2 går turen til København d. 24. – 26. april. Egenbetaling 250 kr.
På modul 9a går turen til Hamborg i uge 18. Egenbetaling 1000 kr.

Kostordning
Studerende, der er på kostordning modtager refusion ifht. kost på ture og
studieture. Kontakt John på kontoret vedr. refusion.

Materialepenge
På hvert semester betales 500 kr til materialer. Pengene bruges bla. til undervisningsmaterialer, kompendier, forskellige ture, teaterforestillinger, tilskud
til studieture, middage ifbm. afslutningsfester etc.

Rengøring og køkkentjanser
Rengøringsopgaver kan ses på tavlen ved kontoret og i klasserne. Der gøres
primært rent på torsdage efter undervisning eller fællesarrangementer.
Liste med køkkentjanser kan ses i køkkenet.
Har man køkkentjanser ifbm. frokosten, kan man spise gratis med kl. 12.35.

Semesterafslutning og Indvielsesfest
Ved semesterafslutningen laver 7. semester revy, der er reception, indvielse i
Skt. Pouls Kirke og efterfølgende fest på Diakonhøjskolen. Det er en rigtig
festlig dag, hvor alle bidrager på forskellig vis. Det betyder, at forskellige semestre har forskellige opgaver i løbet af dagen (bla. pyntning i kirken, borddækning, servering, opvask etc.) og traditionen tro bidrager semestre og
medarbejdere med en lille hilsen til 7. semester ved receptionen. Nærmere
information om dagen følger.
Studerende spiser gratis med ved reception og festaften.

Gæster og besøgende
Der kommer mange mennesker på Diakonhøjskolen - og de skulle gerne føle
sig velkommen. Vær’ god til at hjælpe dem og vise dem til rette…
Gæster og besøgende må gerne spise med - husk betaling til køkkenet eller
kontoret. Et måltid mad koster kr. 30,Overnattende gæster er også velkomne - snak med kontoret herom.

Kursusfløj
Diakonhøjskolen råder over egen kursusfløj med 18 dobbeltværelser. De bruges primært i forbindelse med eksterne kurser, men lejes også ud til gæster.
I tilknytning til kursusfløjen findes undervisningslokalerne O og P.

Naboer
Mission Afrika, VIA UC og ”Teologi for lægfolk” ”bor” også på Diakonhøjskolen, idet de har lejet sig ind i nogle af skolens lokaler.

Lidt af hvert…
Alkoholpolitik: På skolen serveres alkohol i forbindelse med officielle arrangementer. Til torsdagsbar og caféaftner kan der gives tilladelse til servering, og på kollegiet forvalter de studerende
selv indtagelsen af alkohol under skyldig hensyntagen til fællesskabet.
Aviser: DH abonnerer på Politiken, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad og Århus Stiftstidende.
Aviserne findes, sammen med en række ugeaviser, i dagligstuen.
Bibliotek: Skolens bibliotek findes i kælderen. Man er velkommen til at låne bøger, hvis man husker at udfylde lånekortene!
Brandreglement: Tjek det ophængte brandreglement og div. nødudgange. Skulle brandalarmen
ringe, samles man ved flagstangen.

Cykler: Cykler skal placeres i cykelskuret eller cykelstativerne. Husk mærkning - mærkater hentes
på kontoret.
Facebook: Tjek ”Diakonhøjskolen i Aarhus” og ”Club up af sofaen” – for alle med tilknytning til
Diakonhøjskolen. Her findes (og kan uploades) inspiration til arrangementer og events i Århus og
omegn.
Førstehjælpskasse: Der forefindes en førstehjælpskasse i skabet v. kontorene.
Førstehjælpskursus: Alle studerende skal forud for start i 1. praktik have gennemført førstehjælpskursus. Der udbydes kurser på Diakonhøjskolen for 1. sem. (se opslag i klassen).
Gæster: Man må naturligvis gerne have gæster. Drejer det sig om længere besøg, skal der laves en
aftale med kontor og køkken. Betaling for gæster sker til køkkenet, jfr. opslaget i spisesalen.
Internet/Diakonnet: Vi bruger skolens intranet i forbindelse med intern kommunikation og undervisning. Tjek derfor diakonnet hver dag inden kl. 15.00 for beskeder etc.
Koden til det trådløse netværk er diakon2013. Koden på kollegiet er 2012a.
Kontoret: Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. ca. 8 – 15. Onsdag formiddag er kontoret lukket.
Kontoret klarer div. betalinger, SU-spørgsmål, studiekort, værelsesudlejning, post m.v.
Kopiering: Adgang til kopimaskinen i kælderen købes på kontoret. Kopimaskinen på lærergangen
er forbeholdt medarbejdere.
Morgensang: Der er tilbud om morgensang hver dag kl. 08.10 - 8.20. Kom frisk og vær’ med til en
fælles start på dagen. Ansatte og studerende planlægger på skift. Èn mandag om måneden er der
fælles mandagssang kl. 9.45-10.
Nøgler: Værelsesnøglen passer til skolens terrassedøre, klasselokaler m.v. Udeboende kan få en
skolenøgle på kontoret. Husk at holde dørene låst efter skoletid – især efter at lukkevagten har
været rundt samt i weekender.
Rygeregler: Der må ikke ryges inden for på skolen eller på kollegiet. Der må ryges på terrasserne
ved lokale K3, lokale F og v. spisesalen, samt i rygepavillonen og v. områderne bag kollegiet.
Studiekort: Udstedes af DH og kan bruges til at opnå rabat forskellige steder.
Sygemeldinger: Hvis du bliver syg, skal du ringe eller skrive til kontoret, så vi kan vide, at du ikke
kommer. Der ligger også en kalender på kontoret, hvori der kan skrives, hvis man er fraværende.
Fravær ud over 2 dage meddeles forstanderen og skrives i kalenderen.
Tidsskrifter: Skolen abonnerer på en række forskellige tidsskrifter. De står i reolen på gangen ved
lærerværelset.
Vagter: De studerende har på skift forskellige vagter (køkken-, rengørings- og lukkevagt).
Vigtige fællesarrangementer: I løbet af semesteret afholdes nogle få obligatoriske fælles- arrangementer. Tjek kalenderen og moduloversigten for semesterets fællesarrangementer.

Værksteder: Værkstederne i kælderen må gerne bruges i fritiden, selvfølgelig under forudsætning
af, at man rydder op efter sig og ikke tager materialer, som er beregnet til undervisning. Et værkstedsudvalg under De studerendes Råd har mulighed for at stille materialer til rådighed og organisere initiativer. Pedellernes værksted må kun bruges efter aftale.

