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 Studiestart og fadderuken 2016

Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Styresak 5/13 Studiestart høsten 2013 – organisering av mottak av studenter 
 Styresak 84/14 Studiestart og fadderuke 2014 – nye tiltak 
 Styresak 92/15 Studiestart og fadderuken 2015 
 UU-sak 43/16 Studiestart

Saken gjelder:
Orientering om tiltak som er gjennomført i forbindelse med studiestart og fadderuken 2016.

I år har disse tiltakene vært gjennomført:
 Det har vært ansatt en fadderkoordinator fra februar og ut august.
 Utdanning i Bergen arrangerte et frokostmøte om semesterstart den 17. juni.
 Læringsmiljøutvalget har tildelt kr. 510 150,- til faglige, kulturelle, sosiale og sportslige 

arrangement. 
 Fire fadderkurs ble avviklet i helgen 13. til 14. august. Rundt 1000 faddere av totalt 

1077 deltok.
 Velkomstseremonien ble arrangert i Nygårdsparken den 16. august. 
 Faddervaktordningen har i år vært underlagt SiB, og alle utdanningsinstitusjonene i 

Bergen har samarbeidet om ordningen. Det har vært ansatt en faddervaktkoordinator 
i en 30 % stilling.

 Ved fakultetene har det vært ulike mottaksarrangement for de nye studentene.
 Mediedekningen har økt kraftig fra i fjor, men dekningen er i stor grad nøytral med 

tema som fadderkurs og sikkerhet for nye studenter. I etterkant har det kommet noen 
kritiske innlegg om fyll og drikkepress. 

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering
2. Universitetsstyret ber om at årets tiltak videreføring i 2017.
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Studiestart og fadderuken 2016

Bakgrunn
Det ble satt i gang en rekke nye tiltak etter at saken om studiestart og organisering av 
studentmottaket ble behandlet i universitetsstyret i 2013. Disse tiltakene er videreutviklet, 
noe som har bidratt til at mottaket av nye studenter er styrket, kvaliteten i fadderuken 
forbedret og bildet av uken i media er mer nyansert enn tidligere. I behandlingen av 
studiestart og fadderuken 2015 i universitetsstyret, ble følgende vedtak fattet:

Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering 
og ber om en videreføring av årets tiltak i 2016

Studiestart 2016: sentrale tiltak
Også i år har det vært ansatt en fadderkoordinator i 50 % stilling. En viktig oppgave for 
fadderkoordinatoren har vært koordinering mellom ulike aktører for å gjøre den første uken 
for de nye studentene kvalitativt best mulig. 

Utdanning i Bergen inviterte ledelsen ved utdanningsinstitusjonene og organisasjonene i 
Bergen til et fellesmøte om semesterstart den 17. juni. Styrking av det forebyggende arbeidet 
og erfaringsutveksling var sentrale tema. I møtet deltok også politiet, brannvesenet, 
velforeningene og BT.

På institusjonsnivå ble det bevilget kr 510 150,- til kulturelle, sportslige og sosiale 
fadderarrangement. Læringsmiljøutvalget vedtok tildelingen av midlene. Av de 34 
arrangementene som fikk støtte, var blant annet faglige arrangement, idrettsdager, fjelltur, 
foredrag, film- og kinokvelder, voksenfaddergruppe, alternative rusfrie arrangement, 
alternative opplegg for internasjonale studenter og studenter med nedsatt funksjonsevne, 
konserter på Hulen og Helhus-arrangement på Kvarteret. 

Fadderuken er en studentdrevet ordning, og i år har 1077 faddere fordelt på alle fakultetene 
bidratt. Studentene arrangerer fadderuken gjennom de valgte fadderstyrene og den 
fadderansvarlige. Dette er et frivillig arbeid fra fadderne og fadderstyrene sin side.

Fire fadderkurs ble avviklet i helgen 13.-14. august. Innholdet i kursene har vært det samme 
som tidligere, der rusforebygging, kulturforståelse og inkludering er sentrale tema. 
Beredskap og sikkerhet, førstehjelp, mediehåndtering og rolleforståelse er også viktige tema 
som blir tatt opp i kursene.  I tillegg holdt politiet innlegg. BT, BA og NRK var til stede på 
deler av kursene. Politiet hadde sendt ut en pressemelding om kursene, og media var 
spesielt interessert i politiet sitt innlegg. Samtlige 1077 faddere ble tilbudt fadderkurs, og det 
deltok omlag 1000 faddere på kursene.
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Viktige målsetninger med kurset er at det skal være rusforebyggende og at fadderne skal få 
trygghet i rollen som faddere og oppnå en kompetanse som er nyttig under fadderuken.

Årets velkomstseremoni ble arrangert i Nygårdsparken den 16. august. Foruten tale av 
rektor, talte også studentrepresentant Johanne Vaagland i universitetsstyret, ordføreren samt 
direktøren for KODE. Læringsmiljøprisen for 2016 ble utdelt under seremonien. Etter 
seremonien var det konsert med dePresno. Publikumsoppmøtet var godt. Samme dag ble 
det arrangert Studenttorg på Studentsenteret, der 100 studentorganisasjoner fikk muligheten 
til å vise seg frem for de nye studentene. 

Faddervaktordningen ble lagt under SiB i år, og alle utdanningsinstitusjonene i Bergen har 
samarbeidet om ordningen. Det har vært ansatt en faddervaktkoordinator i en 30 % stilling.  
Vaktene var på plass fra kl. 22 til kl. 03 mandag til lørdag i uke 33.

Mottaksarrangement i regi av fakultetene
Klassemottaket er en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sitt offisielle 
mottaksprogram for nye studenter. Klassen er en gruppe på 20-25 medstudenter som skal 
følge hverandre i undervisningen gjennom første semester. Sosialiseringsprosessen blir 
ledet av eldre studenter, ansatte og kurset av fakultetet. Deltagelsen er nærmest på 100 %. 
Etter at fakultetet startet med mottak i mindre grupper, er gjennomføring og resultat forbedret 
markant. Spesielt har det fungert bra for kvinner i mannsdominerte fag.

Det medisinsk- odontologiske fakultet har hvert år en velkomst med obligatorisk oppmøte på 
campus. Etterpå er det programspesifikke orienteringsmøter. 

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det gjennomført en omlegging av mottaket. 
Fakultet har arrangert et ekstra orienteringsmøte for alle nye studenter og et bli kjent-
arrangement. De nye arrangementene er et resultat av tilbakemeldinger fra fjorårets 
evaluering av studiestarten ved fakultetet. 

Ved Det psykologiske arrangeres velkomsten i Grieghallen. Studentene ble fordelt i 
faddergrupper, og etterpå var det programvise orienteringsmøter. Fakultetet har arrangert en 
minifagdag med studenters psykiske helse som tema og en lesesalsomvisning. 

Det humanistiske fakultet har gjennomført et gruppemottak for første gang. Opplegget er 
basert på modellen til klassemottaket ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. De 
har erfart at opplegget gir en veldig god start for studentene, og at det er en god måte å sikre 
en trygg arena å bli kjent på.

Det juridiske fakultet har arrangert en orienteringsdag med to informasjonsmøter, ett for nye 
studenter på 1. og 2. studieår og ett for nye studenter på 3. og 4. studieår.  
  
Media
Mediedekningen av fadderuken økte kraftig i år etter en nedgang de to foregående årene. I 
juli og august registrerte vi 60 medieomtaler, mot 30 på samme tid i fjor. BA og BT skriver 
mest om fadderuken. Dekningen er i stor grad nøytral med tema som fadderkurs og 
sikkerhet for nye studenter. I motsetning til i 2015 er det ingen saker om studenter på 
rusakutten. UiBs arbeid for å skape en trygg ramme kommer tydelig frem i flere saker. I 
etterkant av årets fadderuke kom imidlertid noen kritiske reportasjer og debattinnlegg om fyll 
og drikkepress. 
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Universitetsdirektøren sine kommentarer:
Mottaksopplegget, som er utviklet de siste årene, legger vekt på tidlig faglig og sosial 
integrering, noe som er i tråd med Strategi 2016-2022 og Handlingsplan for styrking av 
læringsmiljøet 2016-2019. Viktigheten av dette er også understreket i UiBs innspill til 
stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. 

Innsatsen fra faddervaktkoordinator, fadderkoordinator, fadderlederne og andre involverte 
aktører, det gode samarbeidet med de andre utdanningsinstitusjonene, politiet og andre 
aktører og en høy oppslutning om fadderkursene, er alle viktige bidrag til en kvalitetsheving 
av fadderuken. 

Erfaringene fra klassemottaket ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet viser at 
mottak i mindre grupper skaper gode og trygge rammer for å bli kjent med medstudenter 
samtidig som det bidrar til gjennomføring av studiene. 

Mediedekningen har økt vesentlig fra i fjor. Innholdsmessig har sakene vært mer varierte enn 
tidligere, og det er positivt at UiBs arbeid for å skape en trygg ramme kommer tydelig frem i 
flere saker. Fokuset på alkoholkonsumet har ikke vært like fremtredende, men det har vært 
noen kritiske innlegg om drikkepress fra deltakere i fadderuken i etterkant. 

En god studiestart hindrer frafall og påvirker gjennomføringen av studiene positivt, noe som 
understreker viktigheten av å videreføre det gode arbeidet som er igangsatt. 




