GUIDE TIL
STUDIESTART
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KJÆRE NYE STUDENT!
Velkommen som ny student ved UiT! Samskipnaden tar hvert år i mot
nye studenter og vi i AnsvarsFull prater med mange av dere. Noen er
kjempe spent og gleder seg masse, andre gruer seg ganske mye. Vi
har derfor laget denne lille guiden sånn at det kanskje blir litt lettere å
starte på et nytt studie.

ANSVARSFULL
Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet ønsker å
forebygge de negative konsekvensene av rusmidler.
De har derfor i sammarbeid med Samskipnaden startet prosjektet
AnsvarsFull. Gjennom dette prosjektet skal det settes fokus på
forbyggende rusarbeid gjennom ansvar.
AnsvarsFull fokuserer på at alkohol kan ha både positive og negative
konsekvenser. Derfor ønsker vi å fremme det positive og hindre de
negative konsekvensene.
AnsvarsFull jobber også for at bruken av illegale rusmidler reduseres.

Følg AnsvarsFull på Facebook:
Les mer om prosjektet:
www.samskipnaden.no/helse/ansvarsfull
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FEST
Det er ikke å komme unna at fadderuka inneholder flere fester enn
det mange vanligvis deltar på. Det kan bli slitsomt når mye annet skal
ordnes når en starter å studere. Derfor er det lurt å tenke gjennom
hvilke aktiviteter du ønsker å delta på og hvor mye du ønsker å drikke.
TIPS:
- Lykkepromillen (se neste side).
- Det koster å drikke og stipendet bør vare lengre enn fadderuka.
- Lyst til å komme inn på utestedet? Utestedet er pliktet å nekte
synlig berusede personer inngang.
HVA ER MÅLET DITT MED FADDERUKA?
One night friends, eller venner som du kan henge med resten av
studietida?
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FORDELER VED Å HOLDE LYKKEPROMILLEN
Du unngår bakrus
Det er billigere.
Du har en oppkvikkende rus.
Du beholder kontrollen.
Du unngår de fleste helseskadene.
Du skyver ikke på toleransegrensa, så du trenger ikke drikke
mer alkohol neste gang for å oppnå samme effekt.
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TRENGER DU HJELP FOR Å VITE HVOR DIN LYKKEPROMILLE ER?
Biologisk kjønn har litt å si for hvor mye en kan drikke, men
hovedsakelig er forskjellene individuelle.
Appen Lykkepromille kan derfor være til større hjelp. Android og
app-store.
KVINNE

MANN
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TIPS TIL DEG SOM IKKE DRIKKER ALKOHOL
Noen studenter som ikke drikker alkohol er usikre på om fadderuka er
noe for dem. Det finner du egentlig ikke ut før du prøver. Programmet
har en bred variasjon i aktiviteter. Sannsynligheten for at du finner
noe som passer for deg er stor.
1 av 10 studenter som deltok på fadderuka i fjor drakk ikke alkohol.
40 % drakk på et nivå som de fleste som ikke drikker alkohol syns at er
ok.

TIPS
-

Meld deg på fadderuka

-

Delta på det du har lyst til, bli med på mye og dra heller hjem
om det ikke var noe for deg.

-

For mye alkoholfokus i faddergruppa? Foreslå andre 		
aktiviteter og si ifra til fadderen din. Du er ikke alene. Over
50% av studentene i fjor ønsket flere alkoholfrie aktiviteter
under fadderuka.

-

Bytt faddergruppe om du ikke trives i gruppa. Du gir beskjed
til fadderstyret for å bytte.

-

Bli med i en studentorganisasjon, få oversikt over alle 		
foreningene på StudEXPO/messedag eller på
samskipnaden.no/studentliv

-

Finnes det ikke en studentforening for din interesse? Kontakt
studentliv@samskipnaden.no for å få hjelp til å lage den.
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TIPS TIL AKTIVITETER FOR FADDERGRUPPENE
Over 50 % av studentene ved UiT ønsket seg i fjor flere alkoholfrie
aktiviteter under fadderuka.

Turnering/ grilling & chill

Slackline, kubb, fotball, volleyball eller slåball.

Blindefotball

Halvparten av laget – spillerne – får bind for øynene. Resten av laget
står på sidelinja og forsøker å hjelpe spillerne til å score mål.

Lunsj/ Middag

Å spise lunsj sammen på campus er en fin måte å bli bedre kjent.
Bestill pizza så dere kan spise sammen på vorset. Dette er spesielt
viktig før Bar-til-bar-runden.

Mimelek/ Charades/ Heads up

Gjør klar lapper på forhånd eller gå inn på www.gisleberg.com/mime/
eller last ned en app.

Vinn på minuttet

Hørt om «Vinn på minuttet»? Om å gjøre og løse enkle oppgaver
ved hjelp av helt vanlige ting du finner i de fleste hjem – i løpet av
ett minutt. Tips til oppgaver ligger på www.samskipnaden.no/foreninger/
ressursside-for-studentforeninger/tips-til-alkoholfokusfrie-aktiviteter

Spillkveld/ Nostalgikveld

Brettspillkveld, eller finn frem alle de gode gamle aktivitetene som
Twister, potetløp, Ludo, Nintendo, kappe land, kortskalle, kanonball,
singstar osv.

Filmkveld

Hva med et marathon av Ringenes Herre, eller tema med gamle
Disney klassikere. Gjør noe mer ut av det der klær og mat er inspirert
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FADDERVETTREGLENE
#1 Planlegg kvelden og tenk gjennom om og hvor mye alkohol
du vil drikke (Se tips s. 3-5).
#2 Tilpass aktiviteten etter evne og lommebok. Fadderuka er
lang og stipendet bør vare lenger enn fadderuka (Se tips s. 7).
#3 Ta hensyn til hverandre (og værvarsel).
#4 Vær forberedt på at fadderuka er sosialisering med
fellesnevneren: dere er nye studenter. Alle vil ikke like
alle aktiviteter eller ha kjemi med alle. Det er lov å bytte
faddergruppe. Ta gjerne initativ til at kullet møtes på tvers av
faddergruppene.
#5 Ta med godt humør og vær deg selv.
#6 Ta trygge drikkevalg. Kjenn dine alkoholgrenser. Søk hjelp i
lykkepromilleappen.
#7 Bruk sosiale medier til å knytte kontakt med nye bekjente og
dele bilder.
#8 Vend i tide, det er ingen skam å være klar for neste dag. Det
er kjipt å ikke komme inn på utestedet fordi du har drukket for
mye.
#9 Spar på kreftene. Søk nattmat om du må, så du ikke sovner
med pizzaen i ovnen. Fadderuka er lang, ta en pause om
nødvendig.
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Ruspolicy for fadderukene ved UiT – Norges Arktiske Universitet
Fadderukenes mål er å skape et inkluderende, artig og trygt miljø med tilknytning
til universitetet, Samskipnaden og lokalmiljøet.
Deltakere og ansvarshavende er representanter for fadderukene og er
forventet å oppføre seg deretter. Under fadderukene skal fokus ligge på
aktivitetene, ikke på alkohol. Fadderukene opererer med en nulltoleranse
for drikkepress og ulovlige substanser. Ingen skal trenge å forklare hvorfor
man velger å ikke innta alkohol. Å møte opp overstadig beruset eller under
påvirkning av ulovlige substanser blir ikke akseptert. Trakassering, mobbing
eller truende oppførsel hører ikke hjemme ved universitetet.
Faddere og fadderstyrer skal være trygge plattformer for studentene, og
skal være tilgjengelige ved behov. Styrene og fadderne har felles ansvar for
å informere og spre denne policyen til alle deltakere, i tillegg til å opplyse
om rådgivningstjenester og tilbud til de som trenger det. Brudd på denne
policyen kan medføre advarsler, utestengelse eller tap av fadderprivilegier.

Drug and alcohol policy for the Fadder weeks at UiT
The main goal of the Fadder weeks is to create an inclusive, fun and safe
environment with ties to the university, the student welfare organization and the
local population.
Participants and responsible parties are representatives of the Fadder
program and are expected to behave accordingly. During the program the
focus should be on the activities, not on alcohol. The Fadder weeks has a
zero tolerance towards peer drinking pressure and illegal substances. No one
should have to explain their reason for not consuming alcohol. Attending
overly intoxicated or under the influence of illegal substances will not be
tolerated, neither will behaving in an intimidating, rude or harassing manner.
Fadders and Fadder boards should be approachable for all students, and
available for advice and guidance. Boards and Fadders have a responsibility
to inform and share this policy to every participant. In addition to this they
are obligated to spread awareness about help lines and counseling services.
Violations of this policy can lead to formal warnings, exclusion or loss of
Fadder privileges.
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FADDERUKA ER OVER, HVA NÅ?
Mange syns det blir et vakum når fadderuka er over. Hvis du har
deltatt i en faddergruppa har det nok vært mange tilbud de siste
ukene med ulike aktiviteter.
NÅ ER DET DIN TUR!
Hold kontakten med de du har hilst på i løpet av fadderuka.
-

Få blir venner etter bare noen uker. Det er nå jobben starter!
Hopp ut i det! Inviter til kollokvie, lese sammen, lunsj, 		
filmkvelder, taco, bowling eller å sjekke ut en studentforening.

-

Ble du ikke kjent med noen under fadderuka? Det er ikke for
sent. Bli med i en studentforening, ta kontakt med de du har
forelesning sammen med. Hopp i det. Det værste som kan skje
er at du får nei. Det beste? Du har fått en ny venn.
Du finner informasjon om studentforeningene på
www.samskipnaden.no/studentforeninger Du kan du også få
hjelp til å starte egen forening

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Du kan ta kontakt med Studentrådgivinga. Det kan gjelde rus, psyksik
helse, ensomhet, stress eller at du er bekymret for en medstudent.
Ta kontakt tidlig- ikke vent til problemene har blitt større.
KONTAKT STUDENTRÅDGIVINGA
tlf: +47 776 49 050
Mer info: www.samskipnaden.no/helse
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REDD DET BLE LITT MYE ALKOHOL I LØPET AV FADDERUKA?
To uker skaper ikke de store langtidsskadene, men det kan være lurt å
holde oversikt over hvilke vaner en legger seg til videre i studietida.
Link til test: www.netigate.se/ra/s.aspx?s=481906X149236033X81580

11

12

