
Campus Ordbog  
 
Absalon: Er en digital platform, som du kan tilgå via kunet. På denne platform vil dine forelæsere 
lægge materiale og opgaver op til undervisningen. Det er også her, at du hovedsageligt vil komme 
til at aflevere skriftlige opgaver. Det er på Absalon en del af din forberedelse til dit nye studie vil 
være, her vil du igennem videoer og moduler blive forberedt på dit kommende studieliv på 
Frederiksberg campus.  
 
AU: En forkortelse for ArrangementsUdvalget. Dette er Frederiksbergs Campus Festudvalg. De 
arrangerer årligt tre fester: Rusfesten, fastelavnsfesten og Full Moon (silent disco). Du kan gratis 
blive medlem, du skal blot kontakte dem via deres facebookside: 
https://www.facebook.com/AU.LIFE.KU/  
 
A-vej: Er forkortelsen for Acaciavej, som er navnet på vores fredags på campus. Den har åbent 
hver tirsdag og torsdag kl. 15 -19, og om fredagen fra kl. 13 - 00. Her får du god stemning og 
gyldne dråber på fad, til yderst studievenlige priser. Du må aldrig, og vi mener ALDRIG forveksle 
A-vej med A-bar – der er meget stor forskel. Kom ned og se for dig selv! 
https://www.facebook.com/acaciavej/  
 
AVF: Er en forkortelse for A-vejs Forening, som varetager A-vej. Foreningen består af frivillige 
studerende, som bruger en masse tid på at få vores yndlings-fredagsbar til at køre rundt. Uden 
AVF’erne ville A-vej slet ikke eksistere. De er en sjov gruppe, som forstår at holde et stærkt socialt 
bånd. Hvis du elsker A-vej så meget som dem, bør du klart melde dig ind i AVF til deres næste 
generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling. Men husk på! - der er rift om pladserne 
og det er en meget eftertragtet forening.  
 
BiSS: Er en forkortelse for ”Biotekkernes Sociale Service” og er FB’s fest- og arrangementsudvalg.  
 
Eduroam: Er navnet på WiFi’et på campus. Du logger på ved at skrive din alumni-mail som 
brugernavn og dit kodeord.  
 
FB: Er en forkortelse for “Foreningen af Biologi - Bioteknologi studerende”. FB er søsterforening 
med FN, som blandt andet arrangerer rusturen sammen. FB er de biologi-bioteknologi studerendes 
forening, ligesom FN er forening for Jordbrugsøkonomi, Husdyrvidenskab og Naturressourcer. Har 
kontor på Rådet.  
 
FEF: Står for ”Foreningen af Ernærings- og Fødevarestuderende” og er den faglige forening for 
studerende på Fødevarer og Ernæring. Har kontor på Rådet.  
 
Festauditoriet: Er det store auditorium med bl.a. et utrolig flot loft lige ud til plænen. Fun fact: Man 
kan på bygningen se at nogle mursten er væsentligt nyere end andre, dette skyldes, at i 2000 var 
der en eksplosionsulykke forårsaget af en gasudsivning. Eksplosionen var så kraftig at alle 
ydervægge forsvandt. Heldigvis kom ingen noget til og auditoriet blev genopbygget. Side 24 af 28  
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FLS: Er en forkortelse for “Foreningen af LandskabsarkitektStuderende” og er 
landskabsarkitekternes faglige forening, som FN er Husdyrvidenskab, Jordbrugsøkonomi og 
Naturressourcers forening. Har kontor på Rådet.  
 
FN: Er forkortelsen for “Foreningen af Naturressourcestuderende”, der er studenterforeningen for 
Husdyrvidenskab, Naturressourcer, Jordbrugsøkonomi og de tilsvarende kandidatuddannelser. 
Søsterforening til FB som bl.a. arrangerer rusture sammen. Har kontor på Rådet.  
 
FNIS: Er en forkortelse for “Foreningen af Naturressourcestuderende interessante selskab” og er 
FN’s fest- og arrangementsudvalg.  
 
Gastronomisk Legestue: En interessegruppe som hovedsageligt består af studerende fra 
Fødevarer og Ernæring, men er åben for alle der har interesse for gastronomi og madlavning 
generelt. Her kan man lære at lave alt fra fermenterede madvarer, dumplings, vegetarisk og 
vegansk hverdagsmad og meget mere. Tjek dem ud på facebook: 
https://www.facebook.com/GastronomiskLegestue/  
 
Gimle: Kantinen på Dyrelægevej  
 
Gumle: Kantinen på Thorvaldsensvej  
 
Husdyrsbrugsgruppen: Interessegruppe under FN som er for alle husdyrinteresserede personer. 
Gruppen afholder årlige ture ud af huset bl.a. til Jylland, hvor de besøger husdyrsproduktioner og 
får et større indblik i, hvordan vi i Danmark holder husdyr til produktion. Derudover holder de 
julefrokoster og sommerfest. Du kan se mere på facebook og melde dig ind blot ved at “synes godt 
om”: https://www.facebook.com/groups/23499332551/  
 
IFRO: Er forkortelsen for Institut for Fødevarer- og RessourceØkonomi. Bacheloruddannelsen 
Jordbrugsøkonomi er tilknyttet til dette institut. Instituttet hører under fakultetet SCIENCE.  
 
Jagtforeningen: Frederiksberg Campus har et samarbejde med en Jagtforening, hvor man bl.a. 
har mulighed for at tage et jagttegn med betydelig rabat. Jagtforeningen består af frivillige 
studerende fra Campus, som alle har interesse inden for jagt og selv går på jagt hvert år. Der 
afholdes det årlige Krebsegilde om sommeren, hvor du ikke går sulten fra bordet. Læse mere på 
facebook: https://www.facebook.com/Jagtforeningen-ved-KVL-193985690658913/  
 
JiU: En forkortelse for Jord i Udvikling som er en af FN’s interessegrupper. Her er interessen 
hvordan jordbruget kan udvikle sig i nye retninger. Der er fokus på kvalitetsfødevarer, forsvarlig 
forvaltning af jordens ressourcer, samspillet mellem landbrug, natur og samfund og æstetisk 
kvalitet af omgivelserne. Læs mere på deres facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1558162907831897/ Side 25 af 28  
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KSI: En forkortelse for KU StudenterIdræt. De har deres egen hjemmeside: https://www.usg.dk/. 
Gennem dem er det muligt at tilmelde sig diverse sportsgrene til næsten ingen penge.  
 
KUla: Er navnet på en af de tre FN/FB rushold.  
 
KUnec Hry: Er navnet på en af de tre FN/FB rushold.  
 
KUnet: Er KU’s intranet. Det er på denne side du vil finde vigtige studiebeskeder, kan tjekke din 
mail, tilmelde dig kurser, tilgå Absalon og meget andet. Du logger på www.kunet.dk ved at 
anvende de første 6 cifre i din Alumni-mail og det tilhørende kodeord. Eks. på alumni mail: 
abc123@alumni.ku.dk.  
 
Kunstværket: Er det store flade område foran Rådet og A-vej. Rygterne siger, at det skulle ligne 
en DNA-streng i flotte farver og at indgraveringerne skulle symbolisere de forskellige uddannelser 
på campus.  
 
KUrea: Er navnet på en af de tre FN/FB rushold.  
 
LIFE koret: Hvis du elsker at synge, og måske har gået til kor i dine unge dage, så er LIFE koret 
lige noget for dig. Her samles en flok sangglade studerende og afholder Julekoncert mm. Læs 
mere her: https://www.facebook.com/groups/233137556745391/  
 
Marmorhallen: Er det første stykke af bygningen på Thorvaldsensvej 40. Er let genkendelig, da 
gulvet er lavet af marmor. Her kan du sidde med dine medstuderende og lave opgaver, spise 
frokost eller holde pause mellem dine moduler. Det er også her, at AU afholder deres tre årlige 
store fester. Men pas på, det er glat som bare pokker med spildte drinks!  
 
NL: En forkortelse for Nordisk Landskamp. Den afholdes som regel i en uge i løbet af efteråret. 
Det går ud på at 72 elever fra hhv. danske, finske, svenske og norske Landbrugsuniversiteter, med 
tilsvarende uddannelser som på Frederiksberg Campus, mødes i et af de repræsenterede lande 
og dyster i forskellige sportsaktiviteter om dagen. Om aftenen er der tid til at socialisere til fester og 
middage. Landene skiftes til at hoste de andre lande, og i år 2020 er det Danmark, der skal være 
vært. Grundet covid-19 afholdes NL i foråret 2021. Alle kan deltage, man skal blot tilmelde sig. 
Læs mere her: https://www.facebook.com/nordicgamesdenmark/  
 
Oasen: Er det grønne hyggelige område ved siden af Marmorhallen. Her er flere studerende gået 
sammen om at passe høns og en urtehave. Det er altså både et fysisk sted, men også en 
interessegruppe. Læs mere om interessegruppen her: 
https://www.facebook.com/groups/1458357267731062/  
 
Oasen Cider: En undergruppe under interessegruppen Oasen. Her kan du prøve at brygge din 
egen cider med æbler, som du selv plukker på Pometet ude ved Taastrup markerne. Læs mere om 
det her: https://www.facebook.com/groups/1434190263490660/  
 
Planteavlsgruppen: Planteavlsgruppen er en af FN’s interessegrupper til dem der interesserer sig 
for planteavl. Det er en interessegruppe der har den årlige tur til Side 26 af 28  

 



Plantekongressen, ture ud af huset, møder med god mad og godt selskab. Læs mere her: 
https://www.facebook.com/groups/285886018151765/  
 
PLEN: Er forkortelsen for Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Bacheloruddannelserne 
Husdyrvidenskab og Naturressourcer er tilknyttet til dette institut. Instituttet hører til fakultetet 
SCIENCE.  
 
Plænen: Er den store grønne græsplæne midt på campus foran festauditoriet. Her lufter 
frederiksbergboboerne deres hundebasser, nærliggende skoler og institutioner tager børnene med 
på tur og du kommer måske til at sidde her med dine nye studiekammerater til en øl i solen efter 
studiet. Det er også her den årlige Smediefest afholdes.  
 
RiKu: En forkortelse for Frederiksberg Campus Rusvejleder uddannelses kursus. RIKu står for 
RIK-udvalget, som faciliterer og afholder RusInstruktør Kurset (RIK). Det består af frivillige 
studerende der alle har været rusvejleder min. én gang før. De planlægger et 3-dages kursus for 
alle kommende rusvejledere på Frb. Campus, hvor de bl.a. gennemgår konflikthåndtering, 
præsentationsteknikker og meget meget mere.  
 
Rådet: Her finder du alle de faglige foreningers kontorer. Her holder de alle åbent kontor, hvor du 
kan møde foreningerne. FN holder åbent kontor den første tirsdag i hver blok, hvor man er mere 
end velkommen til at komme forbi til en kop kaffe, og svar på eventuelle spørgsmål.  
 
Rolighedsvej 23: Lokalerne på Rolighedsvej anvendes hovedsageligt af landskabsarkitekterne. 
Det er en smuk bygning arkitektonisk set og indeholder bl.a. tegnesale, hvor landskabsarkitekterne 
laver projekter og opgaver. Her kan du komme til at have et par forelæsninger hvis du er heldig 
eller blive inviteret derover med en Landskabsarkitektstuderende. Naturressourcer har også en 
tilknytning dertil kortvarrigt.  
 
Smediefesten: En festival der afholdes over 2-dage fra fredag til og med lørdag. Den ligger i maj 
og faciliteres af frivillige studerende på Frederiksberg Campus. Kunstere der bl.a. har været forbi 
og give koncert: Johnny Deluxe, FOOL, Morten Breum, Specktors, Dødspop Patruljen m.fl. Her 
kan du melde dig som Coolie og være med til at stå for afholdensen af festen. Måske du kommer 
til at smage en tyrenosse eller to? I år har smediefesten lige som alt andet været nødsaget til at 
blive rykket, så hvis vi er heldige får vi lidt festival senere på efteråret. Læs mere her: 
https://www.facebook.com/Smediefesten/  
 
Smedierevyen: Til Smediefesten afholdes der også den årlige Smedierevy. Denne revy består af 
frivillige studerende, som elsker at stå på scenen, spille musik og generelt hygge med kreative 
mennesker. Du var måske Sandy i Greece til årets skolemusical i Gym? Så skal du da klart være 
med i Smedierevyen. Læs mere her: https://www.facebook.com/smedierevyen/  
 
SCIENCE: Er forkortelsen for det Natur- og Biovidenskabelige fakultet. SCIENCE er det Fakultet 
hvor på din uddannelse er forankret. Side 27 af 28  



Studenterservice: Studenterservice er til for at vejlede og hjælpe dig med at tilrettelægge dit 
studieforløb. F.eks. kan de hjælpe med spørgsmål omkring udveksling og kursustilmeldinger og 
meget mere.  
 
SUND: Er forkortelsen for det Sundhedsvidenskabelige fakultet. SUND hører også til på Campus, 
hvor uddannelserne Animal Science og Veterinærmedicin er forankret.  
 
Svensk nummerplade: Er et udtryk brugt til at beskrive dit studienummer, f.eks. abc123.  
 
TAP: Teknisk- Administrativt Personale. En betegnelse for de medarbejdere på KU, som arbejder 
indenfor administrationen, f.eks. dem som arbejder for studenterservice.  
 
Tequilafesten: Afholdes i løbet af efteråret af fødevarer studerende.  
 
Vandrehallen: Er den lange gang i bygningen på Thorvaldsensvej 40. Det er her du kommer til at 
vandre op og ned, for at finde de fleste forelæsningslokaler.  
 
VIP: Videnskabeligt- Instruktivt Personale. En betegnelse som bruges om de medarbejdere, som 
varetager forskningen og undervisningen, f.eks. lektorer og professorer.  
 
VMF: Er en forkortelse for “VeterinærMedicinsk Forening” og er dyrlægernes studenterforening, 
ligesom at FN er Husdyrvidenskab, Jorbrugsøkonomi og Naturressourcers forening. Har kontor på 
Rådet.  
 
Økonomigruppen: En af FN’s interessegrupper til dem der interesserer sig for økonomi. Se mere 

under interessegrupper - økonomigruppen. 


