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Om fadderuken ved studiestart 2012

Bakgrunn
1forbindelse med studiestarten i august i år, har det vært mye offentlig oppmerksomhet om
studentenes fadderuke, om studentenes opptreden i bybildet og om universitets rolle i
fadderukens ulike arrangementer. Studentmottaket var tema for saker i universitetsstyret i
flere år, sist i 2007 (sak 89/07). Flere har bedt om at fadderuken blir tema for drøfting i styret.

I det videre oppsummeres noen linjer i universitetets fadderuker gjennom årene, dernest
redegjøres det for opplegget slik det er i dag, hvordan det organiseres og drives. Forholdet
mellom universitetets og studentorganisasjonenes oppgaver løftes fram. Med dette som
bakgrunn vurderes fadderuken og behov for endringer, som grunnlag for diskusjon.

Fadderukens historie ved Universitetet i Bergen
Det har eksistert fadderopplegg ved universitetet i Bergen siden slutten av 1980-tallet. 11999
leverte en arbeidsgruppe sin vurdering av det samlede mottaket av nye studenter ved
universitetet. I rapporten omtales fadderdagene slik:

Fadderdagene er kommet i stand etter initiativ fra studentene, og ordningen har vært lengst praktisert
ved Mat.nat.-fakultetet. 1begynnelsen var dette et rent student-opplegg, uten innblanding fra
fakultetenes side, og hovedaktører har vært de ulike fakultetsspesifikke studentforeningene (for
eksempel Realistforeningen). Imidlertid er det nå vanlig at fakultetene støtter arrangmentene, både
økonomisk og på andre måter. Hovedhensikten med fadderdagene er at nye studenter skal finne seg
til rette sosialt og få en form for gruppetilhørighet, i den vanskelige førsteuken da det meste ser stort
og uhåndterlig ut for ferske begynnerstudenter. Dette gjøres utfra formelen hygge+nytte. Dvs at nye
studenter gjennom organiserte grupper både blir kjent med hverandre via festlig sosialt samvær
(fester, grillparty, lunsj i det fri etc) og at fadderne viser sine "fadderbarn" rundt på aktuelle deler av
universitetsområdet, inkludert institutter, lesesaler og forelesningssaler. Ettersom UiB v/fakultetene
ikke har lagt seg bort i hvordan fadderdagene drives, har disse variert fra det nøkterne til det ganske
elleville, og hvor noen trives og andre gjør det ikke.

Arbeidsgruppen foreslo tiltak for å sikre et helhetlig opplegg for mottak og informasjon for de
nye studentene. En av anbefalingene var at det ble etablert en fadderdag i første studieuke,
der fadderoppleggene ved fakultetene ble trukken inn i det helhetlige informasjonsopplegget
for nye studenter. Etter at Det akademiske kollegium (DAK-sak 43/99) behandlet innstillingen
fra arbeidsgruppen, ble det blant annet ansatt en fadderkoordinator for å følge dette opp.

Formål og organisering
Formålet med fadderuken har fra starten av vært å bidra til at de nye studentene får et sosialt
nettverk tidlig i studiene. Fadderuken er studentdrevet, og programmene er ulike fra fakultet
til fakultet. Ved hvert fakultet er det en fadderleder og en fadderkomM som velges av
studentutvalget. Fadderledere honoreres med 5000 kroner for arbeidet. En av de ansatte ved
Studieadministrativ avdeling bidrar til å koordinere fadderuken sentralt. Fadderkomiteene ved
fakultetene er autonome i forhold til innholdet i programmet, men har dialog både med
fakultetsadministrasjonen og med Studieadministrativ avdeling under planleggingen.
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Siden 1999 har antallet faddere økt år for år. De siste fire årene har det vært vel 800 faddere
ved UiB, med flest faddere per student ved Det juridiske fakultet (250 faddere og 389
studenter i 2012) og færrest ved Det psykologiske fakultet (50 faddere og 660 studenter).

Fadderuken er evaluert hvert år siden 2003, blant annet ved en spørreundersøkelse til alle
de nye studentene. Undersøkelsen viser stor tilfredshet med fadderuken blant de nye
studentene. Om lag 90 % av studentene er tilfredse med uken, og tallet har vært relativt
stabilt de siste årene. Studentene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er mest tilfredse
(94 %), og det er lavest andel tilfredse studenter ved Det humanistiske fakultet (80 % i 2012).

Samtidig er det klare utfordringer for opplegget, og disse har vært tema siden etableringen
av fadderuken. For det første gjelder dette at utenlandske studenter ikke føler seg godt nok
integrert i fadderuken og at norske studenters drikkekultur framstår som ubehagelig for dem.
For det andre kommenterer også mange norske studenter overdreven alkoholbruk i
forbindelse med uken. Et tredje typisk tema i evalueringene er at det er for mange nye
studenter per fadder, særlig vedDet psykologiske- og vedDet humanistiske fakultet.

Utdanningsutvalget behandler evalueringen av studiestarten hvert år, inkludert fadderuken,
og vedtar retningslinjer, prioriteringer og satsingsområder. I 2012 ble studentmottaket
behandlet i sak 16/12, og det kom flere innspill til fadderuken, spesielt for å legge bedre til
rette for utenlandske studenter. Som oppfølging ble det blant annet arrangert en sosial
samling for internasjonale studenter før fadderuken, hvor de fikk grundig informasjon om
fadderuken og hva den gikk ut på, tilbudet til Buddy Bergen og studentlivet generelt.
Representanter fra alle fadderstyrene informerte om fadderprogrammet og stod på stand. De
internasjonale studentene ble invitert til å delta i aktiviteter i fadderprogrammet og ble
plassert i faddergrupper.

Etter mange oppslag om alkoholbruk knyttet til fadderuken i mediene, ble ulike tiltak diskutert
i 2010 og 2011. Læringsmiljøutvalget vedtok et sett av retningslinjer for fadderuken (sak
11/11). Etter drøfting med Læringsmiljøutvalget, ble det satt av budsjettmidler fra 2011 til en
sentral pott som fadderkomiteene kan søke om midler fra. Intensjonen var at midlene skulle
bidra til at det ble planlagt flere gode faglige, kulturelle, sosiale og sportslige arrangement
som del av fadderprogrammene.

Det har lenge vært en uheldig kobling mellom utelivsbransjen og fadderuken ved at aktører i
bransjen har sponset fadderarrangementer, mot å bli foreslått som sted for sosiale
sammenkomster. Mens kvalitativt gode arrangementer koster penger, er sponsede
arrangementer på utesteder i byen både rimelige og lette å ty til dersom budsjettene til dette
arbeidet ikke strekker til. Disse forholdene ble forsøkt møtt på flere måter.

Både i 2011 og i 2012 ble 500 000 kroner fordelt til fadderarrangement i tråd med formålet
om å arrangere sosiale og faglig relaterte sammenkomster uten alkohol. I 2012 gikk vel
halvparten av midlene til arrangement i samarbeid mellom Kvarteret og fadderstyrene ved
fakultetene. Ellers er idrettsarrangementer, fagkvelder og forbedring av informasjonen
eksempler på tiltak som fikk støtte i år. Det ble avvist søknader på til sammen over 130 000
kroner, begrunnet i at arrangementene det ble søkt midler til, ikke ville være med på å dra
fadderuken i ønsket retning.

Fadderkomiteene får det meste av sine midler fra fakultetene. I tillegg har fadderkomiteene
ved enkelte fakultet fortsatt midler fra sponsorer.
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Mediedekningen av årets fadderuke
Mediene har de siste årene i økende grad skrevet om fadderuken. Ved årets fadderuke
startet dekningen 5. august, med oppslag i Bergensavisen. Oppslaget hadde overskriften
«Mer kultur, like mye fyll», det siterte en fadderleder, og viserektor Kuvvet Atakan ble
intervjuet.

Fra 12. august var det flere oppslag hver dag, det første i forbindelse med ordfører Trude
Drevlands Twitter-melding, hvor hun oppfordret studentene til å redusere alkoholkonsumet.
Det var intervju med nye studenter i fadderuken under overskriften «Nå er de her igjen».
Deretter kom utspill i Bergens Tidende fra to utesteder om at de ikke ønsket faddere
velkommen med sine grupper, på grunn av for mye fyll og spetakkel. Dette var utgangspunkt
for en lengre reportasje i Her og nå i NRK P1 dagen etter. Torsdag 16. august var det saker
om at studenter advares mot å snakke med media. Bergens Tidende hadde i tillegg en sak
med politiet, hvor operasjonsleder uttalte at fadderuken ikke skaper store problemer, men
noe støy. Deretter hadde Bergens Tidende en sak hvor utviklingen av fadderuken var tema.
Budskapet var at fadderuken er blitt mer omfattende og at stadig flere faddere er engasjert i
uken. Det var intervju med professor Frank Aarebrot og Erik Næsgaard i SiB, om studiestart
før i tiden. Mandag 21. august var det intervju med instituttleder Lise Rakner i Bergens
Tidenede, hun kritiserte fadderuken og karakteriserte den som et omdømmeproblem for
universitetet. Rektor Sigmund Grønmo svarte på kritikken mot fadderuken dagen etter.

Drøfting i utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget diskuterte årets fadderuke i møtet 05.09 (sak 57/12) med følgende
momenter i diskusjonen:

Det er gode tilbakemeldinger om fadderuken fra studenter og fadderansvarlige. Det er
ikke kommet tilbakemeldinger om enkelthendelser fra noen av de arrangementene som er
gitt støtte fra UiB
lncentivmidlene påvirker positivt, og de bidrar til å gi et bredt tilbud i fadderuken
Fadderuken representerer likevel et omdømmeproblem for universitetet. Vi lider også
under hva som skjer blant studenter ved andre institusjoner. Fadderuken blir avviklet
samtidig ved flere utdanningsinstitusjoner, og i bybildet er det vanskelig å se hvilke
institusjoner studentene kommer fra. En satsing på alternative tiltak ved UiB, har derfor en
begrenset innvirkning på bybildet.
Det bør tas initiativ til et møte med de øvrige utdanningsinstitusjonene, med tanke på å
vurdere eventuelle tiltak.
Det ble stilt spørsmål om hvorvidt fadderuken bør forkortes. En studentrepresentant
påpekte at hovedintensjonen med fadderuken er å bli bedre kjent med hverandre, og at
det derfor er viktig å ikke skjære ned på antall dager.
Kontaktflaten mellom studenter og tilsatte skal være god. Kontaktarrangement mellom
studenter og ansatte bør derfor være aktuelle tiltak under fadderuken.
Det ble gitt uttrykk for at «uniformering» og heiarop fører til mer støy. Det å unngå
utkledning ble derfor sett som en fordel. Samtidig bør dette ikke komme som et påbud fra
fakultetsledelsen til fadderkomiteene, men snarere som en oppfordring. En påminning om
at uniformering kan ha denne type effekt vil trolig bli tatt positivt opp av de
fadderansvarlige.
Vi har ikke styring over hva studentene gjør på fritiden, og politiet har en viktig oppgave i å
hindre alkoholbruk på offentlig sted.
Det ligger mye økonomi i avvikling av fadderuken. Vi har hverken handelsstanden eller
utelivet med oss for å få alkoholbruken ned.
Rekruttering av faddere har betydning for alkoholbruken. Det ble vist til et eksempel fra
Griegakademiet, der det har vært alkoholforbud for faddere med positivt resultat.

Læringsmiljøutvalget har en diskusjon av fadderuken på sin møteplan 20.9.12.
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Universitetsdirektørens kommentarer
Oppsummeringen av fadderdagene fra 1999 viser en utvikling mot et felles og helhetlig
opplegg for mottak og informasjon til de nye studentene. Et felles mottak er bygd opp siden
den gang. Fadderuken er et av flere tiltak.

Fadderarrangementene er studentenes egne arrangementer, og de er viktige både for de
nye studentene og for universitetet. Det er viktig at det er et samspill og en balanse mellom
faglige og sosiale tiltak. Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) fra 2010 viser
klar sammenheng mellom studentenes deltakelse i fadderordninger, og grad av sosial
integrasjon ved institusjonene. Følgende er resultater fra den siste rapporten:

"Blant studenter som ikke har deltatt på fadderordningen sier halvparten at de ikke har
fortrolige venner som de ble kjent med på studiestedet. Dette gjelder for bare halvparten så
mange av de som har deltatt fullt ut på fadderordningen. De sistnevnte har i stor grad fått
mange fortrolige venner på studiestedet".1

og:

"Det er klar forskjell mellom de som hhv. har deltatt fullt i fadderprogram og som har et frivillig
studentengasjement, og følelsen av tilhørighet i de fleste undergruppene. Disse forholdene
er en klar indikasjon på at deltakelse i fadderordninger og frivillig studentengasjement bidrar
positivt til tilhørighetsfølelse, sannsynligvis gjennom en økt felleskapsfølelse og styrket
identitet som student."2

De siste årene har universitetsledelsen hatt stor oppmerksomhet om innholdet i fadderuken. I
orienteringsmøter både for faddere og fadderiedere er alkoholbruk et sentralt tema og rektor
møter fadderne før fadderuken starter. I retningslinjene som ble gitt for fadderuken i 2010,
uttrykkes det en forventning om at det ikke blir oppfordret til bruk av alkohol, men at det
legges opp til et variert program med både sosiale, kulturelle, sportslige og faglige aktiviteter.
En videre utvikling i denne retningen er viktig.

Samarbeidet med de andre utdanningsinstitusjonene om fadderukens utvikling vurderes som
avgjørende, og samarbeidet kan styrkes. Utdanning i Bergen, som samarbeid og nettverk
mellom utdanningsinstitusjonene i Bergen, Studentsamskipnaden, Bergen kommune,
Hordaland fylkeskommune, Bergen Næringsråd og studentene, er en viktig arena for
drøftinger og samordning, og fadderuken er tema som drøftes i samarbeidet.

Det er gjennomført flere tiltak for de utenlandske studentene, som informasjonstiltak og tiltak
for å bevisstgjøre studentene om opplegget for fadderuken, blant annet som følge av
tilbakemeldinger om overdreven alkoholbruk og opplevelse av manglende integrering.

Ved etablering av en søkbar budsjettpost for arrangementer i fadderuken, er det gjort grep
for å hindre avhengighet fra utestedenes sponsing, og Kvarterets rolle er styrket i årets
fadderuke, med at i overkant av halvparten av de tildelte midlene ble tildelt Kvarteret. Noe av
formålet var å bidra til at en større del av arrangementene var studentkulturarrangementer.

Uniformering og alkoholbruk har vært et diskusjonstema i forbindelse med årets fadderuke.
T-skjorter med UiB-logo er til salgs for alle interesserte også utenom fadderuken. En
innskjerping i bruk av t-skjorter synes derfor vanskelig. Men planmessig innsats for å
redusere alkoholbruken er svært viktig, jf tiltakene som er omtalt over.

1 Rapport SHoT 2010. Pkt. 3. Sosiale forhold, Nære venner.
2 Rapport SHoT 2010. 1. Forhold på studiestedet, Tilhørighetsfølelse på studieprogrammet.
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Det har vært diskutert å starte studieåret en uke senere om høsten. Å starte studieåret
allerede i uke 33, er svært uvanlig i internasjonal sammenheng. En senere studiestart ville ha
gitt mindre rom for fadderarrangement.

Mer informasjon og oppmerksomhet om fadderuken gjør studiestarten synligere både i by-
og mediebildet. Mange tiltak er gjennomført for å bidra til en positiv utvikling av uken. Det er
likevel rom for forbedringer, og tiltak som tar sikte på bevisstgjøring i fadderrollen er viktige,
sammen med vilkår knyttet til tildeling av midler fra fakultetene og fra institusjonen.

Studentorganisasjonene og studentrepresentanter i råd og utvalg, som Læringsmiljøutvalget,
er svært viktige aktører og partnere for ledelsen i planlegging og drøfting av tiltak som kan
sikre en positiv og inkluderende start på studentlivet i Bergen og som samtidig oppfattes som
akseptabel i byen. Fra universitetets driftsorganisasjon og bygningsdrift, er det meldt om et
enkeltstående tilfelle med rot og avfall, det var uheldig og utrivelig, men ikke et typisk trekk.

Det vurderes ikke som hensiktsmessig allerede nå å fremme forslag om bestemte opplegg
for neste studiestart, men heller å foreslå at universitetsledelsen etter drøfting med
studentene og deres organisasjoner, fakultetene og samarbeidende utdanningsinstitusjoner
kommer tilbake til saken i første møte i universitetsstyret etter nyttår.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til

vedtak:

Universitetsstyret ber om å få en ny sak om opplegg for mottak av studenter og for
fadderarrangement ved studieåret 2013/14 i en ny sak i februar 2013 hvor
momentene fra diskusjonen i styret er med i prosessen videre.
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