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Nysgerrig på, hvad AOP kan give dig fagligt såvel som personligt?  

 
Har du på et tidspunkt overvejet at tage et AOP-modul, eller har tanken aldrig strejfet dig, som i ’DET 

kommer ALDRIG til at ske for mig!'.… så skulle du måske alligevel overveje at logge ind på vores helt 

uforpligtende AOP info-café på Zoom, tirsdag den 18. maj kl. 19.00 til ca. kl. 20.00.  

 

På caféen kommer vi bl.a. rundt om emner, som: 

 hvad får jeg ud af et AOP-modul? Hvad får min leder, kolleger og patienter ud af, at jeg deltager?  

 hvordan får jeg finanseret udgifterne til kursusafgift, bøger, transport mm? 

 hvilke moduler er der i efteråret 2021 og forår 2022? Se vedhæftede moduloversigt 

 hvad med undervisningen? – Bliver det fysisk og eller virtuel, og hvordan gør man, hvis det bliver 

virtuelt? Hvor mange dage skal jeg møde ind? 

 hvordan forløber en typisk undervisningsdag og hvad med lektier og opgaveskrivning? 

 hvordan får jeg støtte og vejledning undervejs? 

 

Der bliver ultra-korte oplæg og forhåbentlig en masse spørgsmål/svar, god snak og sparring  

på kryds og tværs. 

 

Du møder Bo Danielsen, Dorte Njor-Larsen, Anne Sadolin og Dorthe Vangsgaard, som alle   

underviser på AOP, SKT i København. Vi inviterer også en hemmelig gæst, der vil fortælle om hvad  

hun har fået ud af at være studerende på AOP. 

 

Har du lyst til at deltage så klik på nedenstående link - som sagt behøver du ikke melde dig til. 

Du kan hoppe ind og ud af AOP info-caféen, som det bedst passer dig – men vi vil selvfølgelig gerne 

have at du bliver lidt  

 

Har du ikke været på Zoom før, så skriv endelig til mig på dorthe.vangsgaard@sund.ku.dk eller  

ring på telefon 35332175 og vi finder ud af det. 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer i det hele taget, ringer eller skriver du selvfølgelig også bare. 

 

Klik her for at deltage på AOP info-café på Zoom den 18. maj kl. 19.00 

 

Vi glæder os til at se dig, på gensyn den 18. maj. 

 

De bedste hilsner 

Dorthe 

 
 

Dorthe Vangsgaard  

Uddannelseskoordinator AOP og tandlæge 
  
Københavns Universitet 

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere 

Nørre Allé 20, 2200 København N 

TLF 35 32 68 52,  
DIR 35 33 21 75 
dorthe.vangsgaard@sund.ku.dk 

https://ucph-ku.zoom.us/j/69859486921
https://ucph-ku.zoom.us/j/69859486921
https://skt.ku.dk/documents/local-site/AOPmoduler2021-22.pdf
mailto:dorthe.vangsgaard@sund.ku.dk
https://ucph-ku.zoom.us/j/69859486921
mailto:dorthe.vangsgaard@sund.ku.dk
https://ucph-ku.zoom.us/j/69859486921
https://ucph-ku.zoom.us/j/69859486921
https://ucph-ku.zoom.us/j/69859486921
https://ucph-ku.zoom.us/j/69859486921

