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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

•

UU-sak 57/18, Studiestart og fadderuken 2018- rapport fra fadderkoordinator
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mote_i_utdanningsutvalget_5._september.pdf

•

LMU-sak 33/18, Studiestart og fadderuken
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/lmu_sakliste_130918.pdf

Saken gjelder:
• Orientering om opptaket.
• Orientering om studiestart og fadderuken. Hvordan skal vi oppnå ytterligere
forbedring av fadderuken?

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ber om at årets tiltak i forbindelse med studiestart og fadderuken blir
videreført i 2019. Å redusere bruk av alkohol i fadderuken ytterligere, er et tema som UiB
skal arbeide videre med til neste fadderuke.
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Opptak og studiestart 2018
Bakgrunn
Opptak
Foreløpige tall viser at 97 nye internasjonale masterstudenter, 812 studenter på utveksling
og 4602 nye norske laveregradsstudenter har møtt til studiestart høsten 2018. Tilsvarende
tall for 2017 var 84, 825 og 4732. Under følger oversikt over studieplasser, søkere og møtte
studenter i hovedopptaket til lavere grad.

Fakultet Studieplasser Primærsøkere
HF
1015
1656
JUR
380
1771
MN
838
1235
MED
303
1359
PS
535
2038
SV
1016
2429
KMD
26
78
Totalt
4113
10566

Stipulert møtt
Tilbud Ja-svar Møtt (2019V)
2475
1415 1171
708
545 491
1239
851 732
539
376 331
1270
748 643
2551
1432 1205
45
34
29
8827
5401 4602

1084
456
665
304
635
1099
32
4275

I likhet med de andre lærestedene sender UiB ut flere tilbud enn vi har studieplasser. Hvor
mange tilbud som sendes ut baseres på fem år med statistikk over oppmøtet på det enkelte
program. For å unngå ledig kapasitet i studiene legges det opp til at oppmøtet andre
semester skal ligge rundt antallet studieplasser. En konsekvens av dette er at det ytterst
sjelden er behov for supplering med søkere fra venteliste. Dette er positivt idet det gir oss
søkere med høyest mulig inntakskvalitet.
Studiestart og fadderuken
Behandlingen av saken om studiestart og organisering av studentmottaket i universitetsstyret
i 2013 førte til en rekke nye tiltak (sak 5/13). Disse tiltakene er videreutviklet, og har bidratt til
at mottaket av nye studenter er styrket, og kvaliteten på fadderuken er hevet. I behandlingen
av studiestart og fadderuken i universitetsstyret i 2017 ble det vedtatt at tiltakene for 2017
skulle videreføres i 2018 (sak 105/17).
Gjennomførte tiltak og arrangement i år:
• Den sentrale potten på kr. 600.000 til aktiviteter i fadderuken ble lyst ut i mars.
Læringsmiljøutvalget tildelte midlene til introduksjonsdag, idrettsdager, fjelltur,
kulturvandring, utflukter, filmkveld, bedrift til bedrift, alternative rusfrie arrangement,
og felles helhus-arrangementer på Kvarteret.
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Det har vært ansatt en sentral fadderkoordinator fra januar til slutten av august.
16. april arrangerte Utdanning i Bergen et møte om temaet uønsket seksuell
oppmerksomhet.
UiB har hatt møte med politiet i forkant av fadderuken og et evalueringsmøte i
etterkant.
I helgen 11.-12. august ble det arrangert fire fadderkurs. Beredskap og sikkerhet,
rusforebygging, førstehjelp, mediehåndtering og rolleforståelse var sentrale tema. I
tillegg holdt politiet innlegg. 971 faddere deltok på kursene.
Fadderuken er en studentdrevet ordning, og i år bidrog 1081 faddere. Fadderstyrene
ved fakultetene har ansvaret for program og aktiviteter i fadderuken.
Velkomstseremonien, som markerte åpningen av det akademiske året, ble arrangert
på Muséplassen 13. august. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
var hovedtaler. Det var godt oppmøte.
UiB, BI, HVL, NLA, ViD, NHH, Sjøkrigsskolen og Høyskolen Kristiania har deltatt i
faddervaktordningen. Flere titalls frivillige bidrog hver kveld. Det har utelukkende vært
positive tilbakemeldinger til ordningen, men det observeres en del fyll blant
studentene og noen følges hjem
Fakultetene har et variert og godt mottakstilbud. De har en viktig rolle i å gjøre
velkomsten for de nye studentene best mulig og legge til rette for ivaretakelse av
faglige og sosiale behov på en god måte.

I perioden 29. august - 4 september 2018 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant
alle nye studenter. Svarprosenten blant norske studenter var 29 prosent, mens den blant
internasjonale studenter var 20 prosent. I undersøkelsen oppgir 84 prosent av UiBs nye
studenter å være fornøyd med fadderuken. Blant internasjonale studenter oppgir 72 prosent
å være fornøyd med fadderuken. 38 prosent av de norske studentene som svarte mener at
alkoholkonsumet er for høyt, mens 44 prosent av de internasjonale studentene som svarte er
av samme oppfatning. 2 av 10 av respondentene opplevde drikkepress. Her er det små
forskjeller mellom norske og internasjonale studenter. To prosent av de norske studentene
som deltok i undersøkelsen sier at de opplevde uønsket sexpress. Blant de internasjonale
respondentene er tallet tre prosent. Ni prosent av de norske respondentene som deltok i
fadderuken mener fadderne ikke tok godt vare på dem. Blant de internasjonale
respondentene oppgir 17 prosent det samme.
I år har det vært i overkant av 20 registrerte saker som omtaler fadderuken ved UiB. I fjor var
det ni medieoppslag og i 2016 var det 45 om samme tema. Flertallet av sakene i år kan sies å
være positive for UiB, men det har også vært noen uheldige oppslag knyttet til fyll under
fadderuken.
Tiltakene som er gjennomført i år utgjør viktige bidrag for å legge til rette for en god og trygg
studiestart for de nye studentene. Gjennom disse tiltakene har mediebildet blitt mer nyansert
og politiet er godt fornøyd med arbeidet UiB har gjort med fadderuken. Likevel viser oppslag i
media og resultatene fra spørreundersøkelsen at alkoholbruken fremdeles er for høy. Derfor
bør det iverksettes nye tiltak. Det er behov for en større kulturendring der alkoholfrie
arrangement bør få dominere og ikke omvendt.
Tiltak som vil vurderes er en større andel av den sentrale potten til alkoholfrie arrangement,
mer involvering av fakultetene i utvelgingen av fadderstyrene for å sikre gode rollemodeller,
og honorering av fadderstyrene for å styrke forpliktelsen til UiB. I tillegg vil et tettere
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samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene knyttet til opplæring og fadderrollen kunne bidra
til et styrket omdømme for alle institusjonene.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Fadderuken er en viktig del av studentenes første møte med universitetet og legger et
grunnlag for studentenes integrering i miljøet, både faglig og sosialt. Derfor er det viktig at
fadderuken inneholder et bredt spekter av aktiviteter både i regi av fakultetene og
fadderstyrene.
Det gjøres mye godt arbeid i forbindelse med fadderuken ved UiB, noe som også kommer
frem i mediene. Oppslag viser imidlertid at alkoholforbruket fremdeles er i medienes søkelys.
Resultatene fra studentundersøkelsen dokumenterer at vi fortsatt trenger en innsats for å
videreføre og forsterke den positive trenden med at alkoholfokuset i fadderuken går ned.
Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget og fakultetene vil følge opp og gjennomføre tiltak,
slik at vi unngår fokus på alkohol, og reduserer faren for uønskede hendelser knyttet til
sexpress.
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