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2018 bliver et år der kommer til at markere meget 
mere end blot et navneskifte for Frederiksberg 
Campus’ tidsskrift for studerende. Det bliver nemlig 
året hvor FN’s nyt, for det hedder vi nu, udkommer 
for første gang, med en helt ny (og en del mindre) 
redaktion, og hvor fokus bliver lagt lidt mere til 
højre, lige dér hvor tingene sker. 

FN’s nyt bliver tidsskriftet med fokus på FN’s in-
teressegrupper, for det er netop FN der er kernen 
for vores eksistens, og dét kan vi nu godt lide dem 
for. FN står for Foreningen for Naturressourcestu-
derende og dækker over følgende uddannelser på 
Frederiksberg campus: Jordbrugsøkonomi (JØ), 
Naturressourcer (N) og Husdyrvidenskabsstuder-
ende. Udover os har du måske også lagt mærke til 
alle de Bioteknologer der render rundt på campus, 
for de findes selvfølgelig også. Men de har deres 
egen forening – nemlig Foreningen for Bioteknolo-
gistuderende eller FB, og så selvfølgelig den famøse 
side 9, så de skal nok klare sig!

Tidsskriftet 
FNAT har 
eksisteret 
siden tidernes 
morgen, og 
har dermed ligesom vores elskede campus en del år 
på bagen. Og eftersom vi skifter luften ud til noget 
renere og mere simplet, er det også lige før vi kan 
mærke energien fra 70’erne og føle os unge på ny. 
FN’s Nyt’s nytårsforsæt må være, at holde tradi-
tionen ved lige og gøre det mindst lige så godt som 
alle redaktionerne før os. Vi glæder os i hvert fald 
herfra og håber all har fået en god start på det nye 
år! 

Gud bevare Frederiksberg Campus!

Tovholder
Sarah Harder Bonde

Leder - Fra FNAT til FN’s Nyt 
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder

FNAT har fået helt ny redaktion og det betyder forandringer i 
ordets allerbedste forstand!

Nunc porttitor lao-
reet vulputate.“
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så har studielivet og sammenholdet fortsat i mange 
år. For mig har dette sammenhold mellem uddan-
nelserne været uundværligt for min oplevelse af 
studielivet. Dette bringer mig frem til det næste 
spørgsmål ”Where are we Going?”. I mine nu 4,5 år 
synes jeg, at have oplevet et fald i tilslutningen til det 
studieliv jeg værdsætter så højt! Og derfor spørger 
jeg mig selv, hvad er gået galt? Er det de unge der 
ikke længere går op i fællesskabet? Eller er det os 
gamle der ikke har været gode nok til at hive de nye 
med? Ja diskussionen er lang, derfor har jeg en bøn 
til både de unge og gamle studerene! Unge, arranger 
jer i studielivet, i FN, FNIS, Interessegrupperne og 
alt det andet fantastiske der sker på Campus! Og 
ældre studerene, tag ansvar for at hive de nye med 
til alle jeres arrangementer, så studielivet ikke dør 
ud når i en gang er færdige! Vi må være fælles om at 
værne om vores studieliv! Rigtigt god Blok 3 og jeg 
glæder mig til at hilse på rigtig mange af jer over en 
øl på a-vej!

Jeres Formand
Emil Dalsgaard Hansen

Kære alle FN-medlemmer, 
Først og fremmest velkommen til FNs nye medie 
FN’s NYT, som overtager efter det vi tidligere kendte 
som FNAT, med andre ord er FN nu fri for FNAT! 
Dette Markerer også min første beretning som 
formand. Where do we come from? Where are we 
going? – Formuleringen kommer fra Dan Browns 
seneste roman Origin – som jeg forsøger at kæmpe 
mig igennem, når ikke speciale og arbejde trykker. 
Jeg synes spørgsmålet er interessant, fordi det får 
en til at tænke over tingene og den verden vi lever 
og bevæger os i. Men det er i høj grad også yderst 
relevant for Frederiksberg Campus, som jo er ram-
men for vores uddannelse. Jeg husker tilbage på den 
sensommer morgen for nu 4,5 år siden, hvor jeg 
blev sat i et tog i Århus, med en taske på ryggen og 
en envejs billet til København, af sted det gik på vej 
mod en by jeg kun havde besøgt to gange i mit liv og 
mod en skole jeg aldrig før havde været på. I Jylland 
efterlod jeg alle mine venner og min familie, alle 
de trygge rammer, jeg var helt alene. Da jeg nåede 
København cyklede jeg af Gammel Kongevej, som 
virkede uendeligt lang. Efter et par sving, først ind 
af Bülowsvej og derefter på Dyrlægevej, åbnede den 
gamle landbohøjskole sig op for mig, og sikke en 
syn. Solen strålede og på plænen foran anatomibyg-
ningen, fandt jeg en masse mennesker i farverige T-
shirts, her startede mit studieliv! Jeg fandt ret hurtigt 
ud af, at Frederiksberg Campus er et fantastisk sted 
at studere, med et sammenhold, som ikke findes 
andre steder. For at svare på hvorfor, vi skal se på 
”Where do we come from?”. Frederiksberg Campus 
har ikke altid hørt under KU, der var en gang denne 
instans faktisk var et selvstændigt universitet kaldet 
”Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole”, som 
primært udbød 3 uddannelser; Dyrlæger, Mejeris-
ter og så Agronomerne. Siden da er KVL lukket og 
uddannelserne lagt under KU, først som KU LIFE, 
som mest var en videreførelse af KVL under KU 
og senere i den konstellation vi i dag kender, med 
SCIENCE og SUND. Selvom rammerne er ændret 
og agronomuddannelsen i dag er opdelt i Naturres-
sourcer, Husdyrsvidenskab og Jordbrugsøkonomi, 

FORMANDENS BERETNING 

- af Emil Dalsgaard Hansen, Formand FN

Where do we come from? 
Where are we going?
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Formand - Emil Dalsgaard 
Hansen

Emil blev i år valgt som 
formand i FN’s bestyrelse, 
og er dermed manden 
med det kølige overb-
lik. Som formand fun-
gerer Emil blandt andet 

FN’s ansigt udadtil, og det er vi mange der er ret 
tilfredse med! Han sikrer en tæt kontakt til JA og 
formændene fra de andre faglige foreninger. Emil 
er altså ikke bange for nye udfordringer, og som ene 
hane i hønsegården betvivler vi på redaktionen ikke 
dette udsagn!

Næstformand - Mette Møller 
Jensen

Som næstformand i FN’s 
bestyrelse er den primære 
opgave at agere som sted-
fortræder for formanden. 
Det vil med andre ord sige, 
at når formanden føler for en hjemme-dag så er 
Mette din dame i skysovs! Udover det nyeste påbud 
hvor næstformanden også fungerer som sekretær i 
bestyrelsen, har næstformanden også andre vigtige 
opgaver bl.a. som medansvarlig for FN’s anlæg. 

Kasserer - Stine Pristed

Som kasserer i FN’s 
bestyrelse er den 
primære opgave, at holde 
styr på FN’s økonomi. 
Stine er med andre ord 
sidste led i kæden af 
godkendelser der faktisk 

sørger for at pengene kommer de rigtige steder hen. 
Det vil sige at hun også holder styr på alle de penge 
der skal fordeles ud til FN’s elskede interessegrup-
per, og dermed muligvis din nyeste bedste ven? 

Hvert år til FN’s general-
forsamling vælges der en 
ny bestyrelse til FN.

Det er der selvfølgelig også 
blevet gjort i år, så her 
kommer de!

FN’s nye bestyrelse 
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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SCIENCE-råds repræsent-
ant - Nina Berg Jørgensen

Som SCIENCE-
råds repræsentant 
repræsenterer man 
FN i SCIENCE-rådets 
hovedbestyrelse. Her 
arbejdes der hårdt for at 
få forbedret studie- og undervisningsmiljøet på SCI-
ENCE, og Ninna holder dermed en vigtig rolle som 
mellemled mellem de to råd. 

SUND-råds repræsentant - 
Sarah Bonde

SUND-råds repræsent-
anten er det nyeste skud 
på bestyrelsens stamme, 
som repræsenterer FN 
i SUND-rådets hoved-
bestyrelse. Ligesom 

SCIENE-råds repræsentanten er man med til at 
sikre at FN’s medlemmers stemmer bliver hørt i de 
højere luftlag. Vi kan kun sige at bestyrelsen glæder 
sig til at få endnu mere indflydelse! 

PR-ansvarlig - Caroline 
Thordal Nielsen

Som PR-koordinator i 
FN sørger man for, at 
videreformidle hvad 
der sker i foreningen til 
medlemmerne. Det kan 
være alt fra Åbent Kon-
tor, til faglige eller sociale arrangementer, og her 
er facebook selvfølgelig din bedste ven! Så lever du 
stadig i fortiden og tænker det der facebook ikke er 
noget for dig, så trods principperne, vi ved jo godt 
alle sammen at uden facebook ville du aldrig huske 
din mors fødselsdag, for ikke at sige hvornår FN’s 
julefrokost afholdes. Rådet fra redaktionen må blive 
”Kom ind i kampen!”. 

Ruskontakt - Helena Sato

Både FN og FB stiller 
hvert år med en ruskon-
takt, som sammen ud-
vælger alle de nye/gamle 
rusvejledere, der skal 
sikre den bedste studi-
estart på KU SCIENCE. 
Helena har de fleste af 
jer af gode grunde nok derfor allerede mødt, men 
præsenteres det skal hun nu nok alligevel!

FNIS-formand - Cecilie 

Houmøller Olesen
Den vigtigste opgave 
som arrangementskoor-
dinator, eller formand for 
FNIS, er at arrangere og 
afholde alle de faglige og 
sociale arrangementer for  

alle studieretninger under FN. Det vil sige at diverse 
fester og arrangementer som har FN’s medlemmer 
i fokus, får Cecilie og de andre medlemmer i FNIS 
stablet på benene. Tak for det Cecilie! 

Interessegruppe-kontakt - 
Sigrid Nikoline Nerlov

Som interessegruppe-
kontakt, fungerer man 
som kontaktledet mellem 
FN’s bestyrelse og de for-
skellige interessegrupper 
på campus. Som primær 
opgave, håndterer Sigrid alle de ansøgninger om 
økonomisk støtte som I sender til FN. Og eftersom 
det jo altid er rart at få ansigt på dem med magten – 
har I hermed fået et til. Så nu ved I hvem I skal købe 
en ekstra øl til på A-vej ;) 

FN’s nye bestyrelse 
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medlemmer altså 
nutidens svar på ”Run-
ners” på filmsættene, 
hvis fornemste opgave 
er at opvarte de andre 
medlemmer af besty-
relsen, med kaffe mas-
sage og hvad der ellers 
hører til. Da man kom-
mer under ed når man optage som menigt medlem, 
vil de selvfølgelig benægte alt hvis I spørger dem. 
Men redaktionen på FN’s nyt synes nu nok det var 
på tide at springe den boble, så verså’ god!

UPF formand - Heidi 
Mathiessen 

UPF står for Uddan-
nelsesPolitisk Forum, 
som består af studer-
ende der sidder i diverse 
undervisningsudvalg, 
studienævn og insti-
tutråd. Nu tænker du 
måske, det lyder da lidt tørt, men UPF koordinerer 
faktisk FN’s uddannelsespolitiske indsats, og det er 
nu nok meget vigtigt. Derfor er vi glade for Heidi 
har taget tørnen som formanden for UPF, da hun 
sørger for arbejdet i UPF tages videre. 

Campusudvalgs 
repræsentant - Sofie 
Brorson Vetner

Campusudvalgets 
primære opgave er 
at arbejde for et godt 
studiemiljø på Fred-
eriksberg Campus. Fa-

cebook siden ”Frederiksberg Campus” blev oprettet 
gennem selvsamme udvalg som et forum for de 
studerende at kommunikere igennem. Vi siger det 
altså igen, hvis du ikke har facebook skal det mulig-
vis revurderes, i hvert fald hvis du vil følge med i 
hvad der sker på campus! Udover dette varetager 
Campusudvalget også kommunikationen mellem de 
studerende og Academic books, kantinen og andre 
instanser på campus. 

Menige medlemmer - 
Caroline Juelsholt (til 
venstre) 

- Rebecca Nørager Nielsen 
(til højre)

Som menigt medlem i 
FN’s bestyrelse hjælper 
man til der, hvor man 
har lyst og hvor der 

er brug for det. Sagt med andre ord, er de menige 

FN’s nye bestyrelse 
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Dasha Trubach 
9 hurtige: 
1. Hurtigste slangetid: Stadig i gang med at 
færdiggøre en slange for 2014

2. Yndlings labgrej: Mundpipetten ;) 

3. Hvilket grundstof er det frækkeste: Nr. 67, 
”Ho”

4. Hvordan ser din drømmekittel ud?: Min 
drømmekittel er så hvid at den blænder alle 
mine kollegaer når jeg træder ind i laborato-
riet så alle deres synteser går i stykker. 

5. Hvad skal der til før en FN’er kan score dig?: 
Hav højtaljede denimbukser på mindst 6 ud 
af 7 af ugens dage. Bonuspoint hvis du snup-
per en guitar og fyrer op for ”Wonderwall” 
med Oasis. 

6. Bedste drink på A-vej: G&T

7. Titrering på første date - go eller no-go?: 
No-go. Jeg vil lære min titrator at kende in-
den jeg lader den dryppe alle vegne. 

8. Hvilken sygdom vil du allerhelst kunne 
kurere?: Malaria, og jeg vil gøre det ved at 
dræbe alle myg. Mit eksperiment startede i 
1996. 

9. Hvad er dit yndlings enzym: Cas9

SIDE 9 BIOTEKKER 
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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Følgende interessegrupper findes i FN:

- Husdyrbrugsgruppen
- FN’s Interessant Selskab (FNIS)
- International Forestry Student’s Associa-
tion (IFSA)
- Jord I Udvikling (JiU)
- Miljø og Udvikling (MiU)
- Natur- og Samfundsgruppen (NogS)
- Planteavlsgruppen
- Økonomigruppen

Så hvad er en interessegruppe helt præcist? 
Du har nok hørt det før, måske er du også 
allerede medlem af én, eller flere. Men for 
god ordens skyld forklarer vi lige os selv. En 
interessegruppe er en gruppe af studerende 
med en fælles interesse. Så, så kunstigt er det 
måske heller ikke? I eksisterende interesseg-
rupper mødes man til diverse arrangementer 
af både faglig- 
halv-faglig og 
u-faglig karak-
tér og dyrker 
denne fælles 
interesse, eller 
måske bare fællesskabet – hvem ved? Alle 
interessegrupper har en facebook gruppe 
(behøver vi sige det igen?), som man kan 
melde sig ind i, og på den måde følge med 
og engagere sig i. Som sagt kender du måske 
allerede en eller flere af interessegrupperne 
under FN, men vi ridser dem nu alligevel 
op, i tilfælde af at én eller flere er smuttet i 
svinget.  

Så har du mod på at melde dig ind i en eller 
flere af ovenstående, eller måske bare høre 
lidt mere om hvad der foregår, så kan du jo 
starte med at slå dem op på facebook. God 
fornøjelse!

FN’S INTERESSEGRUPPER
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder

Så hvad er en in-
teressegruppe helt 
præcist?“
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Svinekongres
I oktober måned var vi 30 studerende af sted på 
den 2 dages lange Svinekongres i Herning. Tirsdag 
(meget tidlig!) morgen tog vi af sted mod Hern-
ing Kongrescenter, hvor kongressen begyndte kl 9. 
Kongressen startede ud med et årsmøde, hvor alle 
deltagere fik en opdatering på hvordan svineproduk-
tionen ser ud i år 2017. Resten af dagen stod den på 
en masse forskellige oplæg om svineproduktionen, 
som man selv havde tilmeldt sig hjemmefra efter 
interesse. 
Om aftenen blev det tid til den store festmiddag 
med lækker 3-retters middag, hvor nogle af os fik 
muligheden for at sidde til bords og netværke med 
virksomheder. 
Efter middagen var der underholdning med Anders 
Breinholt og Anders Lund Madsen, og dansegulvet 
(og BAREN!) blev åbnet til dans med landmændene 
�
Dagen efter skulle vi tidligt op igen, til spændende 
oplæg og om eftermiddagen gik turen hjem med tog 
mod hovedstaden igen. Det var uden tvivl en utrolig 

spændende kongres, hvor 
vi blev klogere på hvordan 
svineproduktionen står til i 
disse dage. 
De ture som vi tager på 
med Husdyrbrugsgrup-
pen kan kun lade sig gøre 
for os studerende grundet 
den fantastiske økonomiske 
støtte som vi får fra bl.a. FN 
og JA – tusind tak for jeres 
støtte! 

Efteråret 2018 har bestemt været en periode med en 
masse aktiviteter for medlemmerne i Husdyrbrugs-
gruppen! Vi startede året ud med et brag af et froko-
stmøde lige efter studiestart, hvor vi var omkring 50 
deltagere til mødet – tidligere var vi som regel om-
kring 10 til møderne, så det var en fantastisk start på 
året! Her fik de nye studerende et indblik i hvad vi 
laver i Husdyrbrugsgruppen, og hvilke aktiviteter vi 
har de næste par måneder. 

Velkomstaften for nye husdyr-studerende
I oktober måned havde vi den årlige Velkomstaften 
for nye husdyr-studerende (også kaldt Husdyrfest), 
som var en hyggelig lørdag eftermiddag/aften hvor 
vi fik besøg af nogle oplægsholdere som er rel-
evante for Husdyrvidenskabsstuderende. Mai Sinius 
fra vores fagforening JA kom forbi og fortalte om 
foreningen og hvad vi kan bruge dem til som stu-

derende. Mette Olaf Nielsen som er studieleder på 
kandidaten Animal Science fortalte om vores job-
muligheder efter studiet samt ”Patter der batter” (ja 
hos kvæg!!). Vi fik også besøg at en tidligere studer-
ende, og tidligere formand i Husdyrbrugsgruppen, 
Lea Hübertz Birch Hansen som fortalte om sit stud-
ieforløb med bachelorprojekt, speciale, studiejobs, 
udenlandsophold og valg af valgfag. Sidste men ikke 
mindst fik vi besøg af Tine Kortenbach som fortalte 
om kaniner som slagtedyr. Aftenen sluttede af med 
en lækker middag i hyggeligt selskab. 

HUSDYRBRUGSGRUPPEN 
BERETTER
- af Sylvia Vestergaard Christensen, Formand Husdyr
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pakkespil og den traditionsrige Husdyrbingo hvor 
der var fede præmier på højkant som fx gavekort til 
kantinen og Academic Books. 

Kommende arrangementer
Husdyrbrugsgruppen er i gang med arrangerer føl-
gende arrangementer for dette forår: 
- Kvægkongres (26.-27. februar 2018)
- Besøg på auktionsdag hos Kopenhagen Fur 
(marts) – Her vil være en konsulent og dyrlæge til at 
fortælle om deres jobs
- Jyllandstur (18.-19. april 2018)
- A-vej (9. maj 2018)
- Roskilde Dyrskue (8.-9. juni2018)

Husdyrbrugsgruppen er blevet et netværk under JA, 
og hedder JA-Husdyrbrugsgruppen. Her kan du se 
forårets arrangementer som kan være relevante. Læs 
mere om arrangementerne på JA’s hjemmeside. 
- Debatmøde om dyrevelfærdsmærket (30. januar 
2018)
- Bugging Nørrebro, insekter (21. og 22. februar 
2018)
- Agronombal i marmorhallen (14. april 2018)
- Mobil økologisk svinefarm, Nordjylland (april 
2018)
- Oplev 3 malkekvægsbedrifter, Sønderjylland (juni 
2018)

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle som har gjort 
et aktivt arbejde i at arrangere alle vores forskellige 
arrangementer!
Vi glæder os til endnu et år med en masse spæn-
dende arrangementer.

// Sylvia Vestergaard Christiansen
Formand ved Husdyrbrugsgruppen

Besøg på minkfarm og 
pelseri
I december måned var 
vi på besøg på en mink-
farm og et pelseri på 
Sjælland. Turen blev 
sponsoreret af Copenha-
gen Fur, da de er glade 
for vores interesse inden 
for deres erhverv. På 
farmen blev vi vist rundt 
og fik et indblik i årets 
gang på minkfarmen, 

og efterfølgende kørte vi ud til at fælles pelseri for 
de lokale minkavlere, hvor vi så de smarte maskiner 
som bliver anvendt i forbindelse med pelsningen.

Julefrokost
Som afslutning på året havde vi den årlige Jule-
frokost og Generalforsamling, hvor vi fik valgt den 
nye bestyrelse af Husdyrbrugsgruppen. Medlem-
merne i bestyrelsen er: 

Formand: Sylvia Vestergaard Christensen (Husdyrv-
idenskab)
Næstformand: Lena Jakobsen (Veterinærmedicin)
Kasserer: Stefhanie Lisadon Arik (Husdyrvidenskab)
Kontaktperson til JA: Frida Drøhse (Husdyrviden-
skab)
Kontaktperson til VMF: Ann Stistrup Christiansen 
(Veterinærmedicin)

Julefrokosten var en hyggelig og festlig aften, hvor 
vi fik snakker med hinanden på kryds af tværs af 
årgange og studierne Husdyrvidenskab og Veter-
inærmedicin. Vi fik noget lækkert mad, spillede 

HUSDYRBRUGSGRUPPEN BERETTER
- af Sylvia Vestergaard Christensen, Formand Husdyr
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Turen hjem bød på øl i lange 
baner og en buschauffør, der 
var flink til at holde ind. Som 
altid var der fællesspisning 
og evaluering på Avej efter-
følgende ;) 

Planteavlsgruppen generelt
Planteavslgruppen forsøger at samle folk på tværs 
af årgange og uddannelser med en fælles interesse 
for planteproduktion i alle afskygninger. Vi forsøger 
at komme på så mange ture som muligt, så vi har 
mulighed for at koble teori og praksis - ofte mere 
praksis end teori ;) Vi møder samtidig nye og inter-
essante mennesker, som er til gavn for det sociale og 
faglige netværk.
I december måned fyldte vi et helt bord til FN’s 
julefrokost, hvor planteavlsgruppen ikke er bleg 
for at give en omgang snaps. Næste arrangement i 
kalenderen er Plantekongres i Herning. Kongres-
sen er Nordens største om planteproduktion, natur, 
miljø og planlægning. På plantekongressen bliver 
man præsenteret for den nyeste viden fra Danmark 
og resten af verden, og der er rigtig gode muligheder 
for at netværke som studerende, da der er 2.000 
deltagende. Alt fra landmænd, rådgivere, ansatte i 
offentlige forvaltninger, forskere og privatansatte. 

Vi afholder blokmøde anden tirsdag i blok 3 (13/02-
2018) på Avej, hvor alle er velkomne til at komme og 
høre mere om gruppen. 
Ellers er der uofficielle møder hver tirsdag og tors-
dag, hvor vi er at finde på Avej, og vi er altid klar til 
en faglig snak.

Efteråret i planteavlsgruppen  
Fredag før efterårsferien tager planteavlsgruppen 
traditionen tro på en efterårstur, som har til formål 
at få nye medlemmer med på en tur samt samle hele 
gruppen efter en lang sommerferie. I år gik turen så 
til Lolland Falster, hvor temaet var fremavls frø og 
sukker produktion.  
Efter en lille skarp fra morgenstunden var humøret 
højt, og minibussen holdt klar til at transportere os 
rundt hele dagen. Første stop var Vikima Seeds, som 
er beliggende i Holeby på Lolland, hvor hovedaktiv-
iteten er produktion af havefrø (grøntsager, kry-
dderurter, blomster), som dyrkes på kontrakt med 
mere end 400 avlere i Danmark, Sverige, Finland og 
Frankrig. Besøget bød på en rundvisning i renseriet 
og en tur i drivhuset, hvor en prøve fra hvert parti 
spinat var sået for at vurdere renligheden og plant-
ernes ensartethed. 

Næste stop var sukkerfabrikken i Nykøbing F., hvor 
tidligere studerende Mette Påske, der nu arbejder 
som plantekonsulent i Nodic Sugar, fortalte om de 
nye perspektiver inden for økologisk produktion af 
sukkeroer og om de udfordringer, der især er med at 
holde roerne rene for ukrudt. For de mere økonomi 
interesserede fik vi også et indblik i de forskellige 
prismodeller og afregning på økologiske roer. 

Som afslutning fik vi en rundvisning på sukkerroe-
fabrikken fra roerne bliver leveret og til den færdig-
producerede sukker kommer i nogle store siloer. 
Det sidste punkt på det officielle program var en tur 
i marken, hvor vi fik set en selvkørende rense/læsser 
i aktion. Højdepunktet for mange af medlemmerne! 

PLANTEAVLSGRUPPEN 
BERETTER
- af Peter Schmidt Nielsen
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briller nok, så frygt ej! Du kan 
selvfølgelig altid komme forbi FN’s 
kontor første tirsdag i blokken - 
eller møde os i vandrehallen som 
noget helt nyt. Så skal vi nok svare 
på alle dine spørgsmål eller sende 
dig videre til den rigtige facebook-
side! Vi glæder os til at se dig!

Arrangementshjulet 
2017/2018
Arrangementshjulet er for dig 
med tykke briller som elsker at 
tyde små kruseduller, hvis det kan 
hjælpe dig til at få styr på årets 
kommende arrangementer. Har du 
(som de fleste af os) dog ikke tykke 

KOMMENDE ARRANGE-
MENTER 2018

- af Sigrid Nikoline Nerlov, redigeret af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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En klog dame sagde engang, at man 
skulle se samarbejdet mellem JA på 
følgende måde; ”FN er ham den søde 
fyr du møder på Campus når du start-
er, og JA, ja JA det er hans svigermor”. 
Dermed ikke være sagt at hun godt kan 
virke lidt intimiderende og skræm-
mende til tider, men det er nu nok for-
di at hun repræsenter arbejdsmarkedet, 
dvs. når vi er blevet færdige. Og selvom 
det også er lidt irriterende når hun nu 
spørger fra gang til gang over middags-
bordet, hvad det nu var man gerne ville 
når man bliver voksen (lige om lidt), så 
ved vi hun gør det i god mening. Hun 
gør det fordi hun gerne vil hjælpe, og 
fordi hun har kontakterne og kompe-
tencerne til det. 

Så næste gang I tænker på JA, så tænk 
på svigermor og hvor meget vi godt 
ved I egentlig holder af hende!

Ja, hvad mener vi så når vi siger JA? 
JA er medlemmerne af FN’s fagforen-
ing. Som medlem af FN er du gratis 
medlem af JA, hvilket betyder du nemt 
kan benytte dig af alle de tilbud JA 
udbyder. Det kan være diverse arrange-
menter hvor networking er fokus, eller 
faglige arrangementer som JA spon-
sorer. JA hjælper også med din karri-
ere- og kompetenceudvikling og man 
kan endda få kontakt til din helt egen 
mentor! Ja, de kan altså mange ting, og 
det er vi i FN altså ret glade for. 

Vi ved, at som ny studerende er det der 
med de faglige foreninger eller fagfore-
ninger eller hvad det nu er, lidt svært at 
finde rundt i! Men med forandringer 

følger der nu ofte lidt forvirring, så 
det er vi her på redaktionen nu ikke så 
bange for, det skal nok gå alt sammen. 

JA OG FN 
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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torisk minde der kan hjælpe dig med 
at huske. Du knytter altså fakta til en 
bestemt bevægelse, og måske husker 
du så de fakta bedre!

2) Test dig selv: Som oftest er der noget 
information du skal kunne huske uden 
at kigge i bogen. Så prøv at lig den fra 
dig, og test dig selv i hvor meget du 
faktisk kan huske. Forskningen siger 
det fungerer bedre end et mindmap, 
måske der er noget om snakken?

3)Prøv Comic Sans: Hvis du nu ikke er 
så meget til det med at skrive i hånden, 
eller du som de fleste af os allerede 

har dit stof på computeren, så 
prøv en anderledes skrifttype 
til dine noter. Comic Sans er et 
bud fra videnskaben. De siger 
de handler om at gøre et svært 
for dig selv og at, hvis du skal 
bruge mere energi på at forstå 
det du læser, så er der større 
sandsynlighed for at du husker 
det senere hen. 
Vi skal ikke kunne sige om det 
virker, men det er da råd vi 
kan tage med på vejen. Vi siger 
tak til videnskaben, og held og 

lykke med alle eksaminerne derude!

Kilde: https://videnskab.dk/kultur-
samfund/tag-kontrol-over-din-ek-
samen 

Eftersom FN’s nyt ender med at ud-
komme tæt på eksamens-ugen i år, så 
tænker vi at vi vil gøre jer alle sam-
men en tjeneste og komme med nogle 
gode råd til eksamenslæsningen! Vi har 
pivstjålet de gode råd fra videnskab.dk, 
men hvis vi da har lært noget af at gå 
på universitet i København, så er det 
da at videnskab.dk er bedre end wike-
pedia.com! 

Så her kommer der 3 gode råd fra vid-
enskaben:
1) Skriv i hånden: Du har måske hørt 
det før, men der er nu noget om snak-
ken. Ved at få informationen ud gen-
nem fingrene danner man et slags mo-

BAGSIDEN

- af Sarah Harder Bonde, Tovholder

Visdomsord på falderebet 
præger bagsiden i denne 
første udgave af FN’s nyt. 




