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TIPS FOR EN

FADDERUKE
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KJÆRE FADDER!

Supert at du ønsker å være fadder. Det er en viktig jobb som de nye 
studentene, UiT og Samskipnaden setter veldig pris på. 
I tillegg er det gøy!

Du husker sikkert tilbake til du var ny. Alt du lurte på og kanskje du 
var usikker på hvordan studieåret ville bli. Vær den fadderen du selv 
hadde eller skulle ønske du hadde. Husk samtidig at studentene er 
ulike. derfor er et godt tips å ta dem med på ulike aktiviteter som 
omvisning på campus, fest og grilling. 

I dette hefte vil du finne tips til aktiviteter og faddervettreglene. 
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FØRSTE MØTE/ BLI KJENT

Navnelek
Alle står i en ring og en person sier navnet sitt. Personen ved siden av 
må gjenta dette navnet, og si sitt eget navn. Deretter må tredjemann 
gjenta disse to navnene, pluss sitt eget navn. Slik fortsetter det. 

Versjoner av navneleken:  
1. Den første personen sier navnet sitt, og en ting som begynner på 

samme bokstav, f.eks «Siri Slede». Nestemann må gjenta navnet 
og tingen, pluss si sitt eget navn og et annet ord på samme 
bokstav. Slik fortsetter det til alle har gjentatt rekken med navn og 
ting. 

2. En starter med å si navnet sitt og mime en aktivitet man liker, 
f.eks. å stå på ski. De andre må gjette hva personen liker å gjøre.

Speed friending 
En versjon av «speed dating». Deltakerne stiller seg i to rekker: altså 
alle setter seg ovenfor hverandre. En tar tiden. Alle får to minutter 
på tomannshånd til å «speedfriende». Når klokken ringer, flytter én 
rad seg til høyre. Spørsmål som kan klippes ut for mindre kleinhet: 
https://samskipnaden.no/media/1164

Mingle Bingo
Alle går rundt og signerer på en ting personen har gjort på 
bingoarket. 
Vinner: Når en har 5 vannrett, loddrett eller diagonale signaturer.
Bingoark finner du her: https://samskipnaden.no/media/1163 og 
https://samskipnaden.no/media/1371 
eller bruk telefonen: https://mfbc.us/m/u76ej6 
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AKTIVITETER

Arranger gjerne aktiviteter utenom fadderuka-programmet også. Hvis 
dere syner det blir mye å arrangere så kan det være at et lite push og 
forslag fra dere er nok til at fadderbarna drar i gang noe selv. 

Finn ut om noen av fadderbarna har lyst til å finne på noe, men 
kanskje ikke vil på fadderuka-programmet. Kanskje de (med et lite 
push fra fadderne) tar initiativ til å finne på noe sammen.

Utendørsaktivitet
Bruk de tingene dere faddere og fadderbarn har.
• Slackline
• Kubb
• Fotball eller lignende
• Piknik/ grilling

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.
 
På fest
Bestill gjerne en pizza så dere kan bli kjent over litt mat.
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Mimelek
Mimeleker kan være passe utenfor komfortsonen. Gjør klar lapper på 
forhånd eller gå inn på www.gisleberg.com/mime/ eller last ned en 
app. (Du finner appene ved å søke på Charades/heads up. De fleste 
versjonene er gratis der du kan betale for ekstra pakker.) 

Vinn på minuttet
Hørt om «Vinn på minuttet»? Løs enkle og vanskligere oppgaver ved 
hjelp helt vanlige ting du finner i de fleste hjem – i løpet av ett minutt. 
Tips til oppgaver finner du i linken nederst.

Beerpong
Ha vann i glassene, slik at alle drikker fra egen drikke (alkoholfri eller 
ikke). 

Internasjonale studenter
De internasjonale studentene snakker ikke norsk. Hvordan kan dere 
inkludere dem best mulig? 

Studenter med barn 
Ha aktiviteter på dagtid også slik at studenter med andre forpliktelser 
kan bli med.

Flere tips?
Du finner flere tips til aktiviteter på AnsvarsFull sin facebookside 
eller her:  

https://samskipnaden.no/ foreninger/ressursside-for-
studentforeninger/tips-til-alkoholfokusfrie-aktiviteter
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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
              

BEKYMRA FOR ET FABBERBARN ELLER VENN?
Du kan oppfordre personen til å ta kontakt med Studentrådgivinga. 
Det kan gjelde rus, mental helse, ensomhet, stress eller andre ting. 

Du kan også snakke med studentrådgivinga for å få tips om 
personen ikke selv ønsker det.

Kontakt Studentrådgivinga:
tlf: +47 776 49 050
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FADDERVETTREGLENE

#1 Planlegg kvelden og tenk gjennom om og hvor mye alkohol 
du vil drikke. 

#2 Tilpass aktiviteten etter evne og lommebok. Fadderuka er 
lang og nye studenter har kanskje ikke vært så mye ute og vet 
kanskje ikke hvor dyrt det er  (Tips til aktiviteter s. 3, 4 og 5).

#3 Ta hensyn til øl og vinpriser. Spar deler av storstipendet til 
høsten, husk du skal spise neste uke og de neste månedene 
også.

#4 Vær forberedt på at fadderuka er sosialisering med en 
fellesnevner: Fadderbarna er alle nye studenter. Alle vil ikke 
delta på alle aktiviteter. Det kan være lurt om dere deler dere 
opp/ eller oppfordrer noen i gruppa som ikke vil være med på 
den ene aktiviteten å gjøre noe annet felles. 

#5 Ta med deg godt humør, initativ og nok alkoholfritt. 

#6 Ta trygge drikkevalg. Gjenkjenn for fulle fadderbarn og 
faddere. Tilby vann og pass på at alle kommer seg trygt hjem. 

#7 Bruk SoMe til å dele aktivitetene deres. Oppfordre 
fadderbarna til å adde hverandre. 

#8 Vend i tide, det er ingen skam å være klar for neste dag, men 
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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