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Studiestart og fadderuken 2015

Bakgrunn
Etter behandlingen av studiestart og organisering av studentmottaket i universitetsstyret i
2013 (sak 5/13), er det gjennomført en rekke nye tiltak i forbindelse med fadderuken de siste
par årene. Arbeidet med å styrke mottaket av nye studenter er videreutviklet. Den samlete
innsatsen fra involverte aktører har bidratt til å heve kvaliteten i fadderuken, og til å gi et mer
nyansert bilde av uken i media. I behandlingen av studiestart og fadderuken 2014 i
universitetsstyret den 24.9 2014 (sak 84/14), ble følgende vedtak fattet:
Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering, og ber om at årets tiltak videreføres
neste år.
Studiestart 2015
Ordningen med fadderkoordinator ble videreført også i år, og fra 10. mars til 31. august var
det ansatt en fadderkoordinator i 50 % stilling. Formålet med stillingen har vært koordinering
mellom ulike aktører for å gjøre den første uken for de nye studentene kvalitativt best mulig.
På institusjonsnivå ble det bevilget kr 575 000,- til kulturelle, sportslige og sosiale
fadderarrangement. Læringsmiljøutvalget vedtok tildelingen av midlene. Blant de 36
arrangementene som fikk støtte, var blant annet faddervaktordningen, faglige arrangement,
idrettsdager, fjelltur, foredrag, film- og kinokvelder, voksenfaddergruppe, alternative rusfrie
arrangement, alternative opplegg for internasjonale studenter og studenter med nedsatt
funksjonsevne, og konserter på Hulen og Kvarteret. I tillegg fikk fakultetene også i år støtte til
bruk av et SMS-system under fadderuken.
Samtlige 880 faddere ble tilbudt fadderkurs. Kurset ble delt inn i to moduler i fjor, og etter
ønske fra fadderkoordinator og fadderledere ble dette opplegget videreført i år. Den første
modulen hadde fokus på rusforebygging, kulturforståelse og inkludering. Etter ønske fra
politiet holdt de sitt innlegg under den første modulen. Kursene under modul 1 ble avviklet 8.
mai, 18. mai og 21. mai, og det deltok ca. 550 faddere. I den andre modulen, ble det
arrangert fire kurs der temaene beredskap og sikkerhet, førstehjelp, mediehåndtering og
rolleforståelse var sentrale. Velforeningene holdt også innlegg. Denne modulen ble avviklet i
helgen 8.-9. august, og ca. 660 faddere deltok.
Målsetningen med opplæringstilbudet er at fadderne skal få trygghet i rollen som faddere og
oppnå en kompetanse som er nyttig under fadderuken, og i tillegg skal kurset være
rusforebyggende.
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Utdanning i Bergen inviterte også i år utdanningsinstitusjonene i Bergen og andre berørte
aktører til et fellesmøte om semesterstart den 11. mai. Temaet for møtet var faglig fokus i
studiestarten, og målsetningen med møtet var erfaringsutveksling.
Faddervaktordningen ble videreført også i år. Faddervaktordningen er drevet av studentene
ved UiB, HiB, BI, NLA, NHH, Haraldsplass og Sjøkrigsskolen. Koordinator for ordningen var
fadderleder ved Det juridiske fakultet, Helene Buer. Vaktene var på plass fra kl. 23 mandag
til lørdag i uke 33 og på tirsdag samt torsdag til lørdag i uke 34.
Det ble registrert 30 medieoppslag om fadderuken i juli og august 2015. I samme periode i
fjor registrerte vi 36 oppslag, og 50 i 2013. Selv om antall saker synker, er dekningen
fremdeles omfattende, særlig i BT og BA. Høyt alkoholkonsum er hovedtema i nesten alle
sakene. Tidlig i fadderuken havnet to UiB-studenter på Rusakutten, noe som førte til flere
oppslag. Totalt gir mediedekningen likevel et relativt nyansert bilde av fadderuken. UiBs
aktive arbeid med å gjøre uken trygg kommer tydelig frem i flere saker.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Tiltakene, som er utviklet de to siste årene for å gjøre mottaket av nye studenter best mulig,
er videreført i 2015. Innsatsen fra fadderkoordinator, fadderlederne, faddervaktansvarlig og
andre involverte, samt styrkingen av samarbeidet med de andre utdanningsinstitusjonene,
Politiet, velforeningene og andre aktører, har bidratt til en ytterligere forbedring av
fadderuken. I mediedekningen får alkoholkonsumet fremdeles en fremtredende plass, men
det kommer også tydelig frem at UiB har satt i verk tiltak for å gjøre fadderuken tryggere for
studentene.
vedtak:
Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering og ber om en videreføring av årets tiltak
i 2016.
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