
Kære deltager på AUGUKU 2021! 

Nu er der ikke længe til at vi ENDELIG igen afholder augustkursus! Vi 
glæder os helt vildt til, at du kommer. Derfor sender vi her lidt praktisk 
om ugens forløb og til sidst specifikke corona-retningslinjer. Det er vigtig 
læsning - uanset om du er grøn førstegangsgænger eller garvet 
augukuveteran! <3

Ankomst, indkvartering og velkomst 
Vi byder jer velkommen på skolen lørdag d.31. juli fra kl 17.30 i gården. 
Bemærk at der afgår gratis busser kl 17:20 fra DGI Aarhus bag Bruuns 
Galleri (Værkmestergade 17) til Testrup. 

OBS OBS OBS! Ved ankomst på skal du som det første fremvise en 
negativ covid-19 test (testsvar i MinSundhed/udprint) der er højst 72 
timer gammel. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret, har 
modtaget første vaccinestik for mere end 14 dage siden eller har været 
smittet inden for de seneste 240 dage. Vi accepterer PCR-og lyntest. 

Kontakt Besty på tilmelding@testrupelev.dk,   
• hvis du af særlige grunde, fx medicinske, ikke kan testes,  
• hvis du er i risikogruppe for udvikling af svær sygdom ved smitte 

med Covid-19,  
• hvis du har haft Covid-19 for nylig, da dette kan påvirke 

testresultatet.  
• Hvis du får symptomer dagen før kurset eller på ankomstdagen 

(udsæt da din ankomst og tag en ekstra test. ) 

Efter fremvisning af testsvar indkvarteres I på værelser i husene. Vi 
spiser aftensmad kl 19, og mødes efterfølgende til velkomst i 
foredragssalen kl 20. 

Yderligere coronatiltag for kurset står beskrevet nederst i dette brev - læs dem!

mailto:tilmelding@testrupelev.dk
mailto:tilmelding@testrupelev.dk


Program og undervisning  
Vedhæftet mailen her findes ugens program. I kursets dagtimer 
foregår undervisning på linjefag og workshop. Linjefaget er valgt ved 
billetkøb, men vi vælger workshops efter velkomsten lørdag aften, 
hvor workshoplærerne også præsenterer deres fag. 
Foruden undervisningen er programmet spækket med begivenheder 
af forskellig art; husgruppemøde, middag på stranden, tour de 
chambre og midtvejsfesten mitwegsmotweg, foredrag og kulturcafé! 
Derudover er der også bus til stranden hver dag efter endt 
undervisning.

Pakkelisten 
Pak som du lyster til en uges højskole, men husk det vigtigste: 
• Sengelinned - Skolen har dyner og puder, men du skal selv 

medbringe linned. Har du ikke, kan du leje et sæt af skolen for 
100,-kr. 

• Badetøj + håndklæde 
• Praktisk tøj til undervisningen - Nogle af linjefagene skal 

bevæge sig en del, workshops ligeså. 
• Kontanter - hvis du ikke har mobilepay til baren mm. 
• Computer, instrument eller lign - Overvej om du skal have 

noget med til dit linjefag. Check også gerne workshopkataloget 
allerede nu; måske du har noget derhjemme der er oplagt at 
have med til din drømmeworkshop 

• Tøj til fest - Festmiddag, mitwegsmotweg og tour de chambre! 
• Negativ Covid-19 test der er maks 72 timer gammel ved 

ankomst til skolen 



 

 

Elevmødet og hjemrejse 
Når Auguku slutter fredag d. 6/8, glider vi direkte over i elevmødet 
der varer frem til søndag. Deltagere på elevmødet indkvarteres på 
sovesale/telt, og ankommer fredag aften. På elevmødet hører vi en 
koncert med et fedt band (afsløres snart!), fejrer foreningens jubilarer, 
og fester til den lyse morgen til den legendariske elevmødefest! 
Desuden afholder vi lørdag generalforsamling, hvor der også er valg 
til elevforeningens bestyrelse. 

Busser 
Der afgår busser til Aarhus banegård søndag kl 14.00, med ankomst 
ca 14.30 og desuden en bus fra Testrup til København (DGI-byen) 
som du kan købe billet til lige her: https://testrupelev.safeticket.dk/
70112/Busbillet_fra_Testrup_til_Koebenhavn_8_august#modal 

Vi glæder os helt fantastisk meget til at se dig, og vi elsker dig af 
hele vores hjerte for, at du vil være med, og nyde alt godt og dårligt 
vejr og bade og danse med os, din smukling. <3 

Skulle der opstå spørgsmål kan du skrive til Besty (elevforeningens 
bestyrelse) på tilmelding@testrupelev.dk  

Kh 
// Besty
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Covid-19 tiltag under kurset 
Der er ikke krav om mundbind, og anbefalingen om 1 meters afstand kan 
fraviges i både undervisningen og sociale aktiviteter. I det omfang, det ikke 
begrænser aktiviteten, anbefaler vi dog at følge Sundhedsstyrelsens 
generelle råd for at forebygge smittespredning, dvs. en 1 meters afstand.   

Begræns besøg 
Under kurset opfordrer vi til at begrænse besøg til det absolut 
nødvendige. Al besøg sker udendørs. Gæster har dog mulighed for at 
benytte toiletfaciliteter. 

Test under kurset (gælder kun nogle målgrupper, se nedenfor): 
Kulturministeriet har kraftig opfordret til at højskolerne fortsætter med tests 
under sommerkurser i august. Vi har indgået et samarbejde med et privat 
firma (PentaBase), som vil komme ud på højskolen mandag den 2. august 
om formiddagen og PCR-teste de kursister og ansatte, som er underlagt 
krav om test under kurset (se målgrupper nedenfor). Ved ankomst til 
skolen spørger vi dig, om du blandt de kursister, som skal testes under 
kurset.      

OBS: Du er undtaget fra test under kurset, hvis: 

• Du er færdigvaccineret 
• Der er gået minimum 14 dage efter, at du har modtaget første 



 

Ved symptomer på covid-19 under kurset 

• Hvis du eller en af dine medkursister oplever symptomer på covid-19 
på kurset, skal man tage hjem og kontakte læge. Er dette ikke 
muligt, har skolen indrettet enkelte eneværelser til isolation. I 
Kulturministeriets retningslinjer står der:  “Kursister/elever, der har 
symptomer på covid-19, skal hurtigst muligt tage hjem og kontakte 
læge eller vagtlæge telefonisk mhp. vurdering og test. 

• Hjemtransport anbefales at ske i egen bil (ført af kursisten selv eller 
en nær kontakt) for ikke at sprede evt. smitte via offentlig transport”.  

• Du kan vende tilbage til højskolen, når mistanke om covid-19 er 
udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. 

 Ved konstatering af covid-19 under kurset 
• Såfremt der konstateres covid-19 på sommerkurset lukker det, 

uanset omfanget af smitten. Dine kursusledere vil i så fald instruere 
dig om Testrup Højskoles procedurer for nedlukning. 

Deltagerbetaling refunderes ved aflysning 

• Såfremt kurset aflyses inden start refunderes din deltagerbetaling. 

 Mulighed for refusion ved nedlukning 
• Såfremt kurset lukkes ned undervejs refunderes din deltagerbetaling 


