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 Studiestart og fadderuken 2017 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 5/13 Studiestart høsten 2013- organisering av mottak av studenter 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/w2/20/2013-005.pdf 
• Styresak 58/13 Om studiestart og studentmottaket 2013 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/w2/20/2013-058_1.pdf 
• Styresak 84/14 Studiestart og fadderuke 2014- nye tiltak 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2014-084.pdf 
• Styresak 92/15 Studiestart og fadderuken 2015 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2015-092.pdf 

• Styresak 124/16 Studiestart og fadderuken 2016 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-124.pdf 

• UU-sak 44/17 Studiestart og fadderuke- rapport fra fadderkoordinator 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uu-mote_6._september_.pdf 

 
Saken gjelder: 
Orientering om tiltak som er gjennomført i forbindelse med studiestart og fadderuken 2017. 
 
En rekke nye tiltak ble iverksatt etter at saken om studiestart og organisering av 
studentmottaket ble behandlet i universitetsstyret i 2013 (sak 5/13). Disse tiltakene er 
videreutviklet, og har bidratt til at mottaket av nye studenter er styrket. I tillegg er 
mediedekningen mer nyansert enn tidligere. Da universitetsstyret behandlet studiestart og 
fadderuken 2016 (sak 124/16), ble det vedtatt at tiltakene i 2016 skulle videreføres i 2017. 

 
I forkant av studiestarten i år ble følgende tiltak iverksatt: 

• I februar ble det lyst ut en sentral pott på 600 000 kr til aktiviteter i fadderuken. 
Læringsmiljøutvalget vedtok tildelingen av midler til blant annet introduksjonsdag, 
idrettsdager, fjellturer, kulturvandring, utflukter, filmkveld, alternative rusfrie 
arrangementer og Helhus arrangementer på Kvarteret. 

• Det har vært ansatt en sentral fadderkoordinator fra mars til slutten av august. 
• Utdanning i Bergen arrangerte et møte den 23. mai om integrering av studenter i 

nærmiljøet og hvordan dette kan styrkes. På møtet deltok byrådet for sosial, bolig og 
inkludering, de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen, faddervaktordningen, 
politiet, velforeningene, BIR og bymiljøetaten. 

• Fire fadderkurs ble arrangert 12. og 13 august. Sentrale tema på kursene var: 
beredskap og sikkerhet, rusforebygging, førstehjelp, mediehåndtering, rolleforståelse 
og inkludering.  I tillegg holdt politiet innlegg. Over 1000 faddere deltok på kursene. 
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Selve fadderuken er en studentdrevet ordning, og i år bidrog 1082 faddere. Mye av 
opplegget i fadderuken skjer i regi av fadderstyrene ved fakultetene. De planlegger 
fadderarrangementer som har en faglig, kulturell, friluft eller sportslig profil.   
 
Faddervaktordningen utgjør et viktig tiltak under fadderuken. Ordningen er lagt under 
Sammen, men er studentdrevet. UiB, BI, HVL, NLA, ViD, NHH, Sjøkrigsskolen og Høyskolen 
Kristiania har deltatt i ordningen. Det har vært rundt 150 faddervakter, og i tillegg har 
fadderstyrene ved fakultetene deltatt. 
 
Det var godt oppmøte på Velkomstseremonien, som markerte åpningen av det akademiske 
året, i Nygårdsparken 15. august.  Statsminister Erna Solberg var hovedtaler.  
 
I tillegg til de sentrale arrangementene har fakultetene et variert og godt program i 
forbindelse med mottaket av nye studenter. De har en viktig rolle i å gjøre velkomsten for de 
nye studentene best mulig, og i å inkludere dem faglig og sosialt.   
 
Det er ni registrerte medieoppslag om fadderuken i år. I fjor var det 45 oppslag, og året før 
30 oppslag om samme tema. Antallet er dermed betydelig lavere enn tidligere år. I 
dekningen av fadderuken er det ikke registrert alvorlige hendelser. Dekningen fremstår som 
nøytral, og det har ikke vært negative oppslag. 
 
Det har vært en god og vellykket studiestart i år.  
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer: 
Gjennom mottaksopplegget legges det vekt på tidlig faglig og sosial integrering av de nye 
studentene, noe som er i tråd med UiBs strategi for 2016 til 2022, Handlingsplan for kvalitet i 
utdanning 2017-2022 og Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2016-2019. Samtidig 
bidrar tiltakene som er gjennomført, og det gode samarbeidet med politiet og de andre 
utdanningsinstitusjonene, til en kvalitetsheving av fadderuken. En god studiestart har også 
positiv effekt på gjennomføring og hindrer frafall. Derfor er en videreføring av det gode 
arbeidet som er etablert viktig. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering og ber om at årets tiltak videreføres i 
2018. 

 
 

   
 

  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
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