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Studiestart og fadderuken 2014- nye tiltak

Bakgrunn
Etter behandlingen av studiestart og organisering av studentmottaket i
universitetsstyret i 26. februar i fjor (sak 5/13). ble det gjennomført en rekke endringer
i forbindelse med fadderuken høsten 2013. De nye tiltakene ble posifivt mottatt, og i
behandlingen av saken i universitetsstyret den 29.8 2013 (sak 58/13) fikk det nye
opplegget positiv omtale.

Universitetsstyret vedtok:
Styret ber om at det fagfige samarbeidet særlig vektlegges og at kurstilbudet
videreutvikles for neste år.

Studiestart 2014
Som en oppfølging av ønsker fra blant annet Studentparlamentet ble det opprettet et
ny 50 % stilling som fadderkoordinator fra 1. februar til 31 august i år. Formålet med
stillingen har vært koordinering mellom ulike aktører for a gjøre den første uken for
de nye studentene kvalitativt best mulig. Fadderstyrene ved fakultetene,
studentorganisasjonene, faddervaktordningen, Kvarteret, Lykkepromilleprosjektet.
universitetsledelsen og ledelsen ved fakultetene har vært viktige aktører for
samarbeid og koordinering I tillegg har det vært en tett dialog mellom
fadderkoordinatoren og Kommunikasjonsavdelingen i alle spørsmal om
rnediekontakt, og med Studieadministrativ avdeling, om fadderkurs og andre
aktiviteter i forbindelse med studiestart.

Pa insfitusjonsniva ble det ogsa i ar bevilget kr. 500 000,- til kulturelle, sportslige og
sosiale fadderarrangement. Læringsmiljøutvalget vedtok tildeling av midlene, og i år
fikk 30 arrangement støtte. Arrangement som fikk støtte var blant annet en
etableringsdag, idrettsdager, fjelltur, foredrag, film- og kinokvelder, rusfrie
arrangement og familiearrangement, alternative opplegg for internasjonale studenter
og studenter med nedsatt funksjonsevne, en gratiskonsert for faddere på Hulen og
konserter og Helhus arrangement på Kvarteret. I tillegg fikk alle fakultetene støtte til
bruk av et SMS-system under fadderuken.

Alle 1000 faddere ble tilbudt kurs. Etter innspill fra fadderlederne og
fadderkoordinatoren ble kurset i år delt inn i to moduler. Den første modulen hadde
fokus på rusforebygging. kulturforstaelse og inkludering. Modulen var en
kombinasjon av innlegg og moderator/workshop der fadderne tok aktivt del
drøftingen av aktuelle problemstillinger i tilknytning til temaene. Den første modulen
ble avviklet 2& april, 8. mai og 22. mai. På denne modulen deltok rundt 560 faddere
Intensjonen med dette opplegget var at studentene gjennom øvelsene skulle fa en



større grad av refleksjon rundt hva fadderrollen innebærer, og at fadderstyrene ved å
lede gruppeovelsene skulle oppnå et sterkere eierforhold til kursopplegget.

I den andre modulen ble det gjennomført fire kurs. Disse kursene hadde innlegg om
beredskap og sikkerhet, førstehjelp, mediekontakt og rolleforståelse. Politlet og
velforeningene holdt også innlegg. Denne modulen ble avviklet 9. og 10. august og
740 faddere deltok.

Intensjonen med opplæringstilbudet er at fadderne skai få trygghet i rollen som
faddere og oppnå en nyttig kompetanse. En viktig målsetning med kurset er at det
skal være rusforebyggende.

Fadderkoordinator organiserte en evaiuering av kursene, cg svarprosenten var på
rundt 34 %. Resultatene viste at flertallet av respondentene hadde et godt
helhetsinntrykk av modul 1 og gruppearbeidet fungerte bra. TlIbakemeldinaene på
innholdet i modul 2 var gode og delingen av kurset i to moduler fikk svært god

respons.

Utdanning i Bergen lnviterte til et fellesmøte mellom ledelsen ved
utdanningsinstitusjonene i Bergen, fadderansvarlige ved institusjonene, Bergen
kommune, Velferdstinget, Politiet og Velforeningene og Kvarteret den 11. juni.
Intensjonen med møtet var å utveksle erfaringer og jobbe forebyggende rundt
problemsfillingene som kan oppstå under semesterstartsuken.

Faddervaktordningen ble for første gang arrangert i flor som et samarbeid mellom
alle utdanningsinstitusjonene i Bergen. Ordningen er koordinert av studentene ved
utdanningsinstitusjonene i Bergen. Koordinator for ordningen i år var
fadderkoordinator ved Det juridiske fakultet, Helga Gronlund Hodne. Prosjektet fikk
svært gode tilbakemeldinger og ble derfor videreført iår. Vaktene var på plass fra
mandag til lørdag i uke 33 og 34, og bestod av studenter fra U1B, HiB, BI, NLA, NHH,
Haraldsplass og Sjøkrigsskolen. (tillegg deltok rektoratet ved UiB som vakter under
fadderukene.

Fadcleruken i media
Det ble registrert 36 medieoppslag om fadderuken i juli og august 2014. I samme
periode i fjor ble det registrert 50 oppslag, og i 2012 57 oppslag. I 2014 er omtalen
overveiende nøytral eller positiv, som resultat av en rolig uke uten alvorlige
hendelser. Sentrale budskap fra UiB kom i stor grad frem i sakene, f.eks. at
fadderuken gir venner for livet, og at UiB har lagt vekt på en trygg fadderuke uten
drikkepress Talspersoner fra UiB: fadderkoordinator Christine Wigestrand (12),
faddervaktleder Helga Hodne (6), rektor Dag Rune Olsen (6), viserektor Oddrun
Samdal (3), faddere og fadderledere (3).

Mediearbeidet bestod av kurs for faddere, utsendte medietips, eksklusiv tipsing av en
håndfull saker og tett samarbeid meffom facfcferkoordinator og medlekontakter. Været
var grått i deler av fadderuken, noe som trolig bidro til å dempe lydnivået og
festingen.
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Universitetsdirektørens kommentar
Arbeidet mee å utbedre og styrke mottaket av nye studenter er videreutviklet i 2014.
FadderkoordHatorstillingen har bidratt til et tettere samarbeid med faddertederne og
fakultetene, og faddervaktordningen i regi av studentene var svært vellykket også i
år.

Samlet har innsatsen fra faddenederne og andre invo'Nerte, og samarbeidet med
utdanningsinstitusjoner, Politiet, velforeningene og andre aktører, bidradd til å heve
kvaliteten i fadderuken, og til å g et mer nyansert bilde av uken i media.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til:

Vedtak:

Universitetsstyret tar oppsummeringen tlorientering, og ber om at arets tiltak
videreføres neste år.

12 9 14/Iren Igesund
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