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Studiestart høsten 2013

organisering av mottak av studenter

Bakgrunn
I sak 54/12 behandlet styret sak om fadderuken ved studiestart 2012. Bakgrunnen var den
offentlige oppmerksomheten om avvikling av fadderuken og studentenes alkoholforbruk og
opptreden i bybildet. I forlengelsen av dette stod universitetets rolle i arrangementene i
fadderuken sentralt. Universitetsstyret vedtok følgende:
Universitetsstyret ber om å få en ny sak om opplegg for mottak av studenter ved studieåret
2013/14 i februar 2013 hvor momentene fra diskusjonen i styret er med i prosessen videre.
Saken forberedes i nær dialog med studentene og deres organisasjoner og med fakultetene
og deres fagmiljøer.

Under behandlingen av saken kom det innspill om at studiestarten for nye studenter
framover i større grad bør knyttes til universitetets mål og verdigrunnlag og at festpreget som
har utmerket seg de siste årene i fadderuken, bør tones ned. Det kom også innspill om at det
faglige bør få en større plass enn det har hatt og at alternative måter for å løsrive seg fra den
etablerte praksisen for studiestart burde vurderes.
Fadderuken er evaluert årlig siden 2003, og undersøkelsene viser stor tilfredshet med uken
blant de nye studentene. Imidlertid har utfordringene knyttet til alkoholbruk vært tema siden
etableringen av uken. På den bakgrunn ble det med virkning fra 2011 satt av 500 000 kroner
til fordeling til fadderarrangement med faglig, sportslig eller kulturelt innhold. Formålet var å
dreie uken bort fra ren festing. Studenter og fadderansvarlige har gitt gode tilbakemeldinger
om fadderuken etter at ordningen ble innført, og det er ikke kommet tilbakemeldinger om
enkelthendelser fra noen av de arrangementene som har fått støtte fra UiB. Mediene har
fortsatt stor oppmerksomhet om festpreget i sin dekning av studiestarten.
Innspill fra fakultetene og Studentparlamentet om framtidig studentmottak
Som oppfølging av styresak 54/12 ble fakultetene og Studentparlamentet bedt om innspill til
opplegg for studiestart og mottak av nye studenter med tanke på studieåret 2013/2014
(vedlegg 1). Fakultetene og Studentparlamentet har levert høringsuttalelser (vedlegg 2 og 3).
Alle høringsinstansene er i all vesentlighet positive i sine tilbakemeldinger. Fadderuken blir
vurdert å være en sentral del av mottaket av nye studenter. Det pekes på at evalueringene i
overveiende grad viser positiv omtale fra deltakernes side. Både fakultetene og
Studentparlamentet ser det som viktig at ordningen videreføres. De har samtidig noen
forslag til endringer som vil bli nærmere omtalt nedenfor.
I brevet ble det først og fremst bedt om tilbakemelding om to spørsmål om fremtidig
organisering av studentmottaket. Spørsmålene er satt opp under, og innspillene er
oppsummert for hvert av disse.
1. Skal fadderuken opprettholdes som et sentralt koordinert opplegg, slik som tidligere,
og eventuelt med justeringer og endringer, eller skal hvert enkelt fakultet selv ha
ansvaret for å ta i mot sine nye studenter?
1

Fem av fakultetene har svart på spørsmålet, og de er klare på at de ønsker fortsatt
koordinering av fadderuken sentralt. Også Studentparlamentet går inn for dette. Ønsket
begrunnes med at det sikrer tilbud til de nye studentene som er variert og holder høy kvalitet
(Det medisinsk- odontologiske fakultet). Det sikrer også god informasjonsutveksling mellom
fakultetene og fadderstyrene under planleggingen og gjennomføringen av fadderuken (Det
samfunnsvitenskapelige- og Det psykologiske fakultet og Studentparlamentet). En sentral
koordinering vurderes å gjøre det mulig å samarbeide om arrangementer på tvers av
fakultetene, både med hensyn til diskusjoner om hva fadderuken skal være og hva som er
ønskelig (Det psykologiske fakultet). Samtidig gir det mulighet for å korrigere opplegg.
Det blir også påpekt at det er viktig at UiB fremstår helhetlig i mottaket av nye studenter og
ikke fragmentert med ulike ordninger ved fakultetene (Det humanistiske fakultet). Det blir
videre gitt uttrykk for at det å ha en sentral fadderkoordinator gir positive effekter, som kurs i
mediehåndtering for fadderledere, felles kick-off arrangement og mulighet for å påvirke
innholdet i uken (Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet).
2. Skal vi fortsatt basere oss på opplegg med studenter som faddere, eller skal det
utvikles andre opplegg for mottak av de nye studentene?
Studentparlament og samtlige fakulteter tar til orde for at fadderuken fortsatt bør baseres på
et opplegg med studenter som faddere. Studentparlamentet begrunner dette blant annet
med at det er kort tid siden fadderne selv var nye studenter og at de derfor har god kunnskap
om hva nye studenter trenger.
Fakultetene og Studentparlament viser til stor tilfredshet med fadderuken og forutsetter at
ordningen videreføres. Det blir imidlertid foreslått justeringer for å forbedre ordningen, og
disse blir nærmere omtalt nedenfor.
Forslag til tiltak
Fra fakultetenes side blir det først og fremst pekt på to forhold
fadderuken. Det ene er at fag og studier bør få en mer sentral
andre er at de ønsker tettere samhandling mellom fadderstyrer
under planlegging og avvikling av fadderuken. Disse punktene

som de mener bør styrkes ved
plass enn fram til nå. Det
og fakulteter og fagmiljø
blir utdypet nedenfor.

Om koblingen mellom fakultet og fadderstyrer, uttrykker fire av fakultetene (JUS, HF, SV og
MO) at det er viktig at fakultetsledelsen har en mer aktiv rolle ved planleggingen av
fadderuken framover. Dette vil videreutvikle fadderuken sammen med
studentorganisasjonene og fadderstyrene i ønsket retning.
Det juridiske fakultet utdyper at studentorganisasjonene må ha frihet til å planlegge aktiviteter
som de ser som relevante, men at det må skje i dialog med fakultetet slik at de har tillit til at
det får en forsvarlig ramme. Det blir påpekt at fakultetet har full rådighet over bruken av egne
lokaler og at det vil kunne sette egne vilkår for bruk av disse. Det er bare aktuelt å gi støtte til
tiltak som er forenelig med fakultetets interesser. Fakultetet ser det som rimelig at planene
for fadderuken legges frem for fakultetet, før det tas stilling til bruk av lokalene og før det tas
stilling til økonomisk støtte til enkeltarrangement.
De fleste av fakultetene peker på at oppmerksomhet om fag og studier må være en viktig del
av fadderuken, og fire av seks fakulteter skriver at de vurderer å øke omfanget av faglig
innhold i fadderuken for mottaket 2013/2014. Eksempler som nevnes på aktuelle faglige tiltak
er arrangering av fagdag i løpet av fadderuken, der nye studenter får mulighet til å se hva
som pågår av aktuelle forskningsprosjekt innenfor ulike fagområder. Andre fakulteter ser det
også som hensiktsmessig at semesterets første forelesning blir lagt til denne uken. Et annet
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aktuelt tiltak, er at fakultet og fadderstyre arrangerer lunsjsamling for de nye studentene på
lesesalene ved fakultetet i fadderuken.
Studentparlamentet sier i sin uttalelse at studentene er åpne for å justere fadderuken og
foreslår en rekke tiltak som kan bidra til å dra fadderuken i riktig retning. Oversikten over
forslag til tiltak finnes i vedlegg 3. Studentparlamentet tar blant annet til orde for at gode
eksempler blir synliggjort ved fakultetene og peker på ordningen med klassemottak ved Det
fakultet som et godt eksempel. Studentparlamentet ser det
matematisk-naturvitenskapelige
også som viktig at fadderne bevisstgjøres om deres rolle både som forbilder for yngre
studenter og representanter for UiB og at de oppfordres til å opptre i tråd med disse
forventningene under fadderuken.
Faddernes rolle ved fakultetene
Uttalelsene fra fakultetene tyder på at det er noen forskjeller mellom fakultetene i faddernes
rolle, ut over det å bidra med sosiale arrangement. I spørreundersøkelsen om fadderuken
2012, som ble utført ved Det juridiske fakultet, kommenterte flere av studentene at de mente
at innholdet i uken i større grad burde fokusere på tiltak som gjorde studentene mer kjent
med Bergen og UiB. Studentene ønsket også praktiske opplysninger knyttet til studiene.
Kommentarene i undersøkelsen tyder på at det var variasjon mellom faddergruppene ved
fakultetet med hensyn til alkoholbruk og drikkepress.
Ved Det psykologiske fakultet ble det fremhevet at en viktig side av faddernes rolle, i tillegg til
å legge til rette for sosiale arrangementet, også er å være en viktig ressurs for fakultetet når
det gjelder semesterregistering og orientering på campus og i universitetssystemet for øvrig.
Det av fakultetene som skiller seg mest ut i sitt mottak av nye studenter, er Det matematisknaturvitenskapelige fakultetet. Ordningen med klassemottak er sentralt i fakultetets mottak av
nye studenter. Studentene blir samlet i «klasser» på 25-30 studenter og har en inndeling
etter studieprogram og emnevalg. Formålet med klassemottaket er å skape godt læringsmiljø
ved at både studenter og undervisere raskt blir kjent med hverandre. Klassemottaket er
Fakultetet ser fadderuken som et supplement til
obligatorisk for programstudentene.
klassemottak. Faddergruppene forsterker de sosiale båndene mellom studentene i klassene
samtidig som de ikke er avhengige av fadderopplegget for at denne sosialiseringen skal skje.
Fakultetet skiller klart mellom de to arrangementene, på den måten at studentene gjennom
fadderstyret har ansvar for fadderopplegget, mens fakultetet har ansvar for klassemottaket.
Universitetsdirektørens kommentarer
Den organiserte fadderordningen var først studentdrevet. I 1999 ble fadderordningen trukket
inn i det helhetlige informasjonsopplegget. De siste fire årene har det vært vel 800 faddere
ved UiB. Siden 2011 er det satt av en sentral pott som er fordelt til fadderarrangement med
sportslig, faglig og kulturelt innhold.
Den negative oppmerksomheten i mediene, setter søkelys på støy og bruk av alkohol ved
studiestart. Økt antall nye studenter fra alle utdanningsinstitusjonene og mer velorganiserte
mottaksopplegg, bidrar til å gjøre dette trekket ved studentkulturen mer synlig i bybildet.
Fakultetene og Studentparlamentet sier i sine uttalelser at fadderordningen i dag er en
sentral del av mottaket av nye studenter, og det vurderes som viktig at ordningen fortsetter.
Fakultetene ønsker sterkere faglige innslag i studiestarten. Tiltak som fagdager, der noe av
forskningen som utføres ved universitetet blir presentert, vurderes som positivt.
Behovet for tettere samhandling mellom fadderstyrer og fakulteter og fagmiljø under
planlegging og avvikling av fadderuken, er et gjennomgående ønske. Det er fint at
fakultetenes ulike kulturer og prioriteringer slik kan være med på å prege studiestarten.
3

Studentparlamentet har kommet med mange gode forslag. De konkrete forslagene vil bli tatt
med som svært nyttige i planleggingen av faddertiltak ved studiestart høsten 2013.
Universitetets fadderuke gjennomføres samtidig med de andre utdanningsinstitusjonene i
byen. Et godt og tett samarbeid i etablerte nettverk som Utdanning i Bergen, skal prioriteres.
Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til:
vedtak:
Universitetsstyret
etterretning

tar innspillene fra fakulteter og Studentparlament

til

Styret ber om at det i samarbeid med fakultetene og studentenes
organisasjoner arbeides videre med å utvikle fadderuken som en viktig del av
starten på universitetsstudiene
Styret ber om at det i det videre arbeidet legges særlig vekt på vurderinger av:
fadderperiodens varig het
muligheten for å knytte mottaksarrangementene mer til faglige
arrangementer
innsats for å begrense alkoholbruken i forbindelse med fadderperioden
bedre opplæring av fadderne
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30.01.13 Tove Steinsland, Christen Soleim

Ved legg:
Brev til fakultetene og Studentparlamentet
Samling av svar fra fakulteter
Høringssvar og forlagsliste fra Studentparlamentet
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Fakultetene
Studentparlamentet

Referanse

Dato

2012/13680-TOVST

13.12.2012

Studiestart høsten 2013 - innspill fra fakultetene og Studentparlamentet
Vi viser til universitetsstyrets drøfting av opplegget for studentenes fadderuke ved studiestart
i 2012, sak 54/12. Bakgrunnen for drøftingen var mye offentlig oppmerksomhet om det som
skjedde under fadderuken og om innholdet i de ulike arrangementene. I mediedekningen ble
det fokusert på stort alkoholkonsum og støy i forbindelse med avviklingen. Universitetets
rolle i fadderukens ulike arrangementer ble også drøftet.
Universitetsstyret vedtok følgende:
Universitetsstyretber om å få en ny sak om opplegg for mottak av studenter ved studieåret 2013/14 i
februar 2013 hvor momentene fra diskusjonen i styret er med i prosessen videre. Saken forberedes i
nær dialog med studentene og deres organisasjoner og med fakultetene og deres fagmiljøer.
Vi vil med dette be om at fakultetene sammen med sine studenter drøfter ulike opplegg for
studiestart og mottak av nye studenter, med tanke på studieåret 2013/2014.
Vi ber om innspill fra Studentparlamentet mer generelt og i tillegg til det som tas opp fra hvert
fakultet.
Vi ber særlig om vurderinger av følgende forhold:
Skal fadderuken opprettholdes som et sentralt koordinert opplegg, slik som tidligere,
og eventuelt med justeringer og endringer, eller skal hvert enkelt fakultet selv ha
ansvaret for å ta i mot sine nye studenter?
Skal vi fortsatt basere oss på opplegg med studenter som faddere, eller skal det
utvikles andre opplegg for mottak av de nye studentene?
Velkomstseremonien på Musplass i forbindelse med åpningen av det nye akademiske året
vil uansett bli opprettholdt som et felles arrangement for hele universitetet.
Det planlegges lagt fram en sak for behandling i universitetsstyret 14. februar, og det er
derfor ønskelig med tilbakemelding om opplegg for høsten 2013 innen 15. januar 2013.

Sigmund Grønmo
rektor

Kopi:
Studieadministrativ

Universitetsledelsen
Telefon 55 58 20 01/02
Telefaks 55 58 96 43
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Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

avdeling
Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse

Saksbehandler
Studieadministrativ

avdeling

Bergen
side 1 av 1
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Studieadministrativ avdeling

Referanse

Dato

2012/13680-ØYI

08.01.2013

Studentmottak 2013 - innspill fra Det juridiske fakultet.

Vi viser til brev av 13.12.2012, der det bes om innspill til fakultetene vedrørende studiestart
høsten 2013.
Styret ved Det juridiske fakultet behandlet fadderuken i styresak 79/12, se vedlagte notat.
Styret gjorde i møte 18.12.2012 et enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Den nærmere planleggingen av fadderuken 2013 innledes nå medio januar.
Fakultetsledelsen har hatt et møte med Juristforeningen, der vi redegjorde for fakultetets
intensjoner om å videreutvikle fadderuke-konseptet sammen med studentorganisasjonene,
jfr. ovennevnte styresak. Av dette følger det også at vi ønsker at studentorganisasjonene
fortsatt skal ha aktiv rolle, og fadderne også i fortsettelsen skal rekrutteres blant studentene.

Vennlig hilsen
Asbjørn Strandbakken
dekan

Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det juridiske fakultet
Telefon 55589500
Telefaks 55589510
post@jurfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7806
5020 Bergen

Besøksadresse

Saksbehandler
Øystein L. Iversen

Bergen
side 1 av 1
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79/ 2
18.12.12

Fadderuken ved Det juridiske fakultet

Innledning
Fadderdager ble introdusert
arbeidsgruppe

ved Universitetet

i Bergen på slutten av 1980-tallet.

sin vurdering av det samlede mottaket

omtalesfadderdagene
«Hovedhensikten

av nye studenter ved universitetet.

I rapporten

slik:

med fadderdagene

for gruppetilhørighet,
begynnerstudenter.

I 1999 leverte en

er at nye studenter skol finne seg til rette sosialt og få en form

i den vonskelige førsteuken
Dette gjøres utfra formelen

do det meste ser stort og uhåndterlig
hygge+nytte.

ut for ferske

Dvs ot nye studenter gjennom

organiserte grupper både blir kjent med hverandre via festlig sosialt samvær, (fester, grillparty,
det fri etc) og at fadderne
inkludert institutter,
Arbeidsgruppen
studentene.

viser sine "fadderbarn"

lunsj i

rundt på aktuelle deler av universitetsområdet,

lesesaler og forelesningssoler.»

foreslo tiltak for å sikre et helhetlig opplegg for mottak og informasjon

for de nye

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.
Ved Det juridiske fakultet er fadderdagene
til rette for i fremover.
spørreundersøkelse
fadderuken

en etablert ordning, som det er gode grunner for å legge

Fadderuken er evaluert hvert år siden 2003, blant annet ved en

til alle de nye studentene.

blant de nye studentene.

Undersøkelsen viser jevnt over stor tilfredshet

med

Når saken nå settes på dagsorden er dette med et utgangspunkt
samtidig med en erkjennelse av at det er noen enkeltelementer
bør videreutvikles

i fadderuke-arrangementene

og at dette må skje i tett dialog med studentorganisasjonene

viser i den sammenheng til den medieoppmerksomheten
fadderarrangement
arrangementene

i at ordningen skal videreføres,

ved utdanningsinstitusjonene

men

som

ved fakultetet.

Vi

som var knyttet til årets

i Bergen, hvor det fremkom at noen av

var til urimelig sjenanse for allmennheten.

Det ble også uttrykt bekymring for den

plassen alkoholen var gitt i noen av de sosiale arrangementene

studentorganisasjonen

stod ansvarlig

for.

Spørreundersøkelse

vedrørende

fadderuken

2012 ved Det juridiske

fakultet.

Undersøkelsen for 2012 følger vedlagt. Her er noen av hovedpunktene:
Unders

kelsens re resentativitet

I regi av Studieadministrativ
om fadderuken

avdelingen er det gjennomført

en spørreundersøkelse

blant studentene

2012. Undersøkelsen er besvart av 145 studenter. Av de som deltok i undersøkelsen

har 67 % av studentene

oppgitt at de har deltatt under hele arrangementet.

Ytterligere 30 % har

deltatt delvis, mens bare 3 % oppgir at de ikke har deltatt. 97 % av studentene har dermed deltatt
helt, eller delvis. Vi har ikke tall på hvor mange av de nye studentene som faktisk deltok på
arrangementet.
Programmet

På en skala på 1-6, der 6 angir at studenten er «svært fornøyd» med programmet,
«svært misfornøyd,

mens 1 angir

ligger 90,7 på den positive halvdelen av skalaen (4-6). 49,3 % oppgir at de er

«svært fornøyd».
Informas.onen

som ble

itt fra fadderne

På en skala på 1-6, der 6 angir at studenten er «svært fornøyd» med informasjonen,
«svært misfornøyd,

mens 1 angir

ligger 90,0 på den positive halvdelen av skalaen (4-6). 49,3 % oppgir at de er

«svært fornøyd».

Fadderukens relevans i forhold til studiene.
92 % av de som oppgir å ha deltatt på fadderuken
på studiene ved Universitetet
Forsla

til forbedrin

i Bergen».

er

I et åpent kommentarfelt
Mange kommentarer

svarer at deltagelsen har gitt dem «en bedre start

har 55 studenter

inngitt sine kommentarer.

er positive til opplegget, også i kommentarfeltet.

Noen kritiske kommentarer

knytter seg til faddernes opptreden

overfor «fadderbarna»:

«Mer fokus på fadderbarna,
«Bedre informerte

ikke at fadderne selv skal ha det mest morsomt.»

faddere, de visste jo ingen ting. Flere krav til fadderne. Våre gjorde ingen

ting annet enn å feste med oss. Har hørt om andre om andre faddere på andre fakulteter
som har vist fadderbarna

rundt i byen, fulgte de til studentsenteret,

ordnet busskort til dem

osv.»
27 studenter har kritiske bemerkninger

mht. alkoholbruk.

Dette utgjør 19 % av de studentene

oppgir å ha deltatt på arrangementene.

Her er noen eksempler på de kritiske kommentarene:

som

«Det kunne vært mindre fokus på drikking og mer på å bli kjent med hverandre, UlB og ikke
minst Bergen for nyinnflyttede

studenter.

Synes det ble svært stort drikkepress og merket at

spesielt de som kom rett fra vgs ikke turde å si nei selv om de var slitne og syke.»
«Det var et enormt stort drikkepress, spesielt den første kvelden hvor der var lagt opp til
intense drikkeleker som varte over flere timer. Jeg må innrømme at jeg som var noen få år
eldre enn de andre ble bekymret for noen av de yngste jentene utover kvelden. Det var lagt
opp til stort alkoholkonsum

hver dag, og vi ble også «instruert»

i hvordan vi skulle drikke for

å holde ut. For meg er det ikke noe problem å ta avstand får det blir for mye, men jeg tenker
at for de som er yngst, kan det være en utfordring

å stå imot presset om man ikke ønsker å

bli full hver eneste dag (man.- lør.) den første uken. Hvorfor var det ikke en eneste aktivitet
hvor man fokuserte på å bli kjent med Bergen for eksempel? Slike ting kan også være sosialt
og morsomt.»
«Mer informasjon

om de «spesielle» faddergruppene

flaks og ble med i ei av disse, alternativet

med mindre fokus på fest. Jeg hadde

hadde nok vært at jeg hadde droppa ut. Alt for

mange blir pressa inn i situasjoner de tror det er normalt å være i og alt for mange tror at
,

trakting er et innslag med underholdningsverdi.

Alkoholfokuset

skuffa over at jeg ble så lite kjent med byen og universitetet.
det i hvert fall vært omvisninger og slikt på fakulteter,
morsomme

studentsteder.

er alt for høyt! Er dessuten

Skal man feste på natta burde

nødvendige plasser å kjenne til og

Fadderuka bør være ei introduksjonsuke

der du blir kjent med

byen, og spesielt andre! Det blir man ikke av å drikke øl i ei trakt.»
Informas'on

fra UiB til de n e studentene

På spørsmål om det var viktig informasjon

studenten

«ikke fikk svar på i løpet av den første uken ved

UiB», svarer 70 % «nei». 17 % svarer «ja». I et kommentarfelt

har noen studenter

pekt på spørsmål

en ikke fikk «svar på», eksempelvis:
«Hvordan en skal jobbe og studere.»
«Siste «endelige» frist for seminargrupper;

og hvor man fant oversikten over tidspunktene

for seminargruppene.»
Studentene er også, «alt i alt», fornøyd med informasjonen
93,1 % av svarene ligger i alternativene
Samlet inntr

kk av fadderuken

de har fått fra UiB som ny student.

4-6 (der 6 betyr «svært fornøyd»).

95 % av studentene vil «anbefale fadderuken til nye studenter til neste år», og 92 % er «alt i alt»
fornøyd med fadderuken (51 % er «svært fornøyd»).
og fakultetsdirektørens

Dekanen

vurderinger

Svarene i undersøkelsen bekrefter det generelle inntrykket

de fleste har mht fadderuken:

Fadderuken er et viktig tiltak for å gi studentene en god mottagelse til Det juridiske fakultet og
i Bergen. Fadderuken høster mange lovord fra de studentene

Universitetet
tiltaket.

og god opplevelse. De treffer mange nye

De oppgir at dette har vært en opplevelsesrik

har blitt en belastning for mange av de nye

Samtidig er det slik at noen av sidene ved fadderuken
studentene,

til det sosiale studentmiljøet.

blir kjent med faddere og får en introduksjon

medstudenter,

for fakultetet

i Bergen. Dette er uheldig av flere grunner. Det sender

og for Universitetet

uheldige signaler til de nye studentene om hva en god student-tilværelse
og universitetets

svekker våre studenters, fakultetets

Selv om mange av de innslagene fadderuken
universitetet,

vil arrangementene

omdømme.

bli assosiert med institusjonen

eksponeres på i byrommet

Det er viktig at fakultetsledelsen

og

på flere vis. For omverdenen

vil nok

og at vi må ha et visst ansvar for måten studentene

og i offentligheten

for øvrig. Det juridiske fakultet må

ut over våre egne arrangementer.

også ta et visst ansvar for hva som skjer i studentmiljøet

arrangementer,

skal inneholde, og det

inneholder formelt sett ikke går i regi av fakultetet

fokus uansett være på at det er våre studenter,
og studentmiljøet

som er målgruppe for

har en aktiv rolle ved planleggingen av neste års fadderuke-

med sikte på at vi sammen med studentorganisasjonene

skal videreutvikle

dette

konseptet.
Studentorganisasjonene

må få frihet til å planlegge aktiviteter

de ser som relevante, men det må skje

i dialog med oss slik at vi kan ha tillitt til at dette får en forsvarlig ramme. Fakultetet har full rådighet
over bruken av egne lokaler og vil kunne sette egne vilkår for bruk av disse. Videre vil vi bare kunne gi
støtte til tiltak som er forenlig med fakultetets
konseptet legges frem for fakultetet

interesser. Det er derfor naturlig at hele fadderuken-

før vi tar stilling til bruk av våre lokaler, og før vi tar stilling til

økonomisk støtte til enkeltarrangementene.
Dekan og fakultetsdirektør

legger saken frem for styret til orientering

vil ut fra dette invitere fakultetsstyret

og eventuelle

kommentarer.

til å gjøre følgende

Vedtak

Fakultetsstyret

tar saken til orientering

studentorganisasjonene

om fadderuken

Asbjørn Strandbakken
dekan

12.12.2012/ØLI

og slutter seg til forslaget om at fakultetet
2013.

tein Lunde Iversen
fakultetsdirektør

går i dialog med
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UNIVERSITETET

I BERGEN

Det humanistiskefakultet

Studieadministrativ avdeling

Referanse

Dato

2012/13680-ANNO

11.01.2013

Studentmottak 2013 - innspill fra Det humanistiske fakultet
Viser til brev av 13.12 2012 der fakultetene blir bedt om å komme med innspill til studiestart
høsten 2013.
Vi har hatt et møte mellom representanter fra studieseksjonen ved HF, studielederne ved
instituttene og representanter fra HSU, der vi ble enige om følgende punkter:
Fakultetet ønsker at fadderuken fortsatt skal koordineres sentralt
og
Fakultetet ønsker at vi fortsatt skal basere oss på et opplegg med studenter som
faddere og tydelig involvering fra studentorganisasjonene sin side.
Vi begrunner det med at fadderordningen som den er i dag, er en god ordning utviklet over
lang tid, det viser blant annet de gode tilbakemeldingene fra de nye studentene som deltar i
fadderuken (jfr. den årlige evalueringen av studentmottaket). Det er også viktig for oss at
Universitetet i Bergen fremstår helhetlig i sin mottakelse av nye studenter og ikke fragmentert
med ulike ordninger på hvert fakultet.
Når det gjelder organiseringen med studenter som faddere, mener vi at det er viktig at det er
studenter som møter de nye studentene. Dette gir en større identifisering og tilhørighet enn
om f. eks ansatte ved UiB skulle innehatt den rollen. Det humanistiske fakultet har vært
opptatt av å ha et faglig fokus i fadderuken og har blant annet hatt stor suksess med
Fagdagen, en dag der de nye studentene får mulighet til å se hva som pågår av interessante
og aktuelle forskningsprosjekt innenfor ulike fagområder.
HF-administrasjonen ønsker fremover å være mer involvert i opplæringen av fadderne og i
større grad samarbeide med HSU. Dette gjelder særlig tiltak som økt fokus på å skape
positive mediesaker, medietrening og avklaringer om alkoholbruk hos faddere og
fadderledere. Vi ønsker også å involvere instituttene i rekrutteringsprosessen og fremover ha
en tettere kontakt mellom fadderleder og fakultetsadministrasjonen med faste dialogmøter
gjennom planleggingsfasen.

Dette er et IliB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet
Telefon 55589380
Telefaks 55589383
post@hf.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse

Saksbehandler
Anne-Lise Nordgulen

Bergen
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Vennlig hilsen
Ronald Worley
seksjonssjef

Anne-Lise Nordgulen
seniorkonsulent
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Det samfunnsvitenskapelige

fakultet

Studieadministrativ avdeling

Referanse

Dato

2012/13680-HEA

15.01.2013

Studentmottak 2013 - innspill fra Det samfunnsvitenskapelige
fakultet
Vi viser til brev fra universitetsledelsen 13. desember 2012, der Det samfunnsvitenskapelige
fakultet blir bedt om å gi innspill til opplegget for fadderuken og mottaket av nye studenter for
studieåret 2013-2014.
Vi har i hovedsak gode erfaringer med gjennomføringen av fadderuken og samarbeidet med
fadderstyret ved Det samfunnsvitenskapeligefakultet, og fakultetet ønsker å videreføre
ordningen med studenter som faddere. Vi ser imidlertid at fadderuken har rom for
forbedringer. Vi ønsker derfor å ha en tettere dialog med fadderstyret om innholdet i
fadderuken og hvilke typer arrangementer fakultetet kan gi støtte til. Samtidig vil vi se
nærmere på hvordan vi kan finne rom for flere faglige tilbud i mottaksuken.
Når det gjelder spørsmålet om sentral koordinering, ser vi dette som ønskelig for sikre god
informasjonsutveksling mellom fakultetene både i planleggingsfasen og under
gjennomføringen av fadderuken.
Vennlig hilsen

Ørjan Leren
seksjonssjef

Dette er et UiB-internt

Hege Aarethun
førstekonsulent

notat som godkjennes

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Telefon 55589050 /51
Telefaks 55589052
post@svfa.uib.no

elektronisk

i ePhorte

Postadresse
Postboks 7802
5020 Bergen

Besøksadresse
Fosswinckelsgt. 6
Bergen

Saksbehandler
Hege Aarethun
55589177
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Studentmottak 2013 - innspel frå Det medisinsk-odontologiske
fakultet
Viser til brev datert 13.12.2012der fakulteta vert bedne om innspel med omsyn til studiestart
hausten 2013.
Leiinga ved Det medisinsk-odontologiskefakultet er i dialog med Medisinsk-odontologisk
studentutval, som lyser ut og set saman fadderstyret ved fakultetet, samt studenttillitsvalte for
førsteårsstudentane, i høve til planlegging og gjennomføring av fadderveka 2013. Dialogen
med studenttillitsvalte vert vidareført utover våren 2013, og vil også inkludera det nye
fadderstyret så snart det er konstituert.
Vi vurdera det slik at fadderarrangement framleis bør basere seg på studentinitiativ, og med
dette at fadrar framleis bør rekrutterast blant studentar. Ei sentral koordinering av fadderveka
ved UiB er, slik vi ser det, naudsynt for å for å sikre eit tilbod til dei nye studentane som er
variert og held høg kvalitet. Samstundes ser vi at det som maktpåliggande at fakultet og
fagmiljø vert sterkare involvert i prosessen, både ovanfor fadderstyre lokalt og eventuell
sentral koordineringseiningved UiB.

Venleg helsing
Nina Langeland
Dekan

Nina Mevold
Fakultetsdirektør

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjend elektronisk i ePhorte

Det medisinsk-odontologiskefakultet
Telefon 55582086
Telefaks 55589682
post@mofa.uib.no

Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen

Besøksadresse
Jonas Lies vei 79
Bergen

Sakshandsamar
Linn Aarvik
55586674
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2012/13680-INV

08.01.2013

Studentmottak 2013 - svar fra Det psykologiske fakultet
Vi viser til brev datert 13. desember 2012 fra Universitetsledelsen, hvor fakultetene blir bedt
om å drøfte ulike opplegg for studiestart og mottak av nye studenter studieåret 2013/2014.
Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet har hatt møte med fakultetets Studentutvalg,
representert av Elfrid Krossbakken, og fakultetets fadderstyre, representert av avtroppende
fadderleder Lisa Røgelstad for å drøfte saken.
Studieseksjonen og studentrepresentantene er enige om at dagens organisering av
fadderuken og studentmottaket fungerer svært godt for Det psykologiske fakultet sine
studenter.
Fakultetets erfaring med studenter som faddere er utelukkende positiv. Fakultetet ser blant
annet at vi har en svært god rekruttering av nye faddere og representanter til fadderstyret,
fordi fadderuken er et vellykket arrangement som skaper engasjement. Nye studenter som
har blitt tatt godt i mot av faddere ønsker selv å bli faddere året etter. Fadderne bidrar ikke
bare med sosiale arrangementer, men er en viktig ressurs for fakultetet når det gjelder
semesterregistrering, orientering på campus og i universitetssystemet for øvrig, fra
studentenes eget ståsted. Det psykologiske fakultet mener derfor at dagens ordning hvor
studenter er faddere bør opprettholdes.
Det psykologiske fakultet mener av flere grunner at fadderuken bør opprettholdes som et
sentralt koordinert opplegg. Nye studenter blir tilbudt studieplass ved Universitetet i Bergen.
Det er derfor naturlig at mottaket ved institusjonen som fadderuken representerer
koordineres sentralt. Men den viktigste grunnen er at sentral koordinering gir flere praktiske
fordeler som ellers kunne ført til problemer. Sentral koordinering av fadderuken medfører at
det er en enighet på tvers av fakultetene hva fadderuken skal være, hva som er ønskelig/ikke
ønskelig, og muligheter for å korrigere avvikende opplegg. Fadderstyret påpeker dessuten at
den sentrale koordineringen sikrer et verdifullt samarbeid på tvers av fakultetene med andre
fadderstyrer. Dette gjør at fadderstyrene kan koordinere seg med hverandre og unngå
kollisjoner i arrangementer eller samarbeide om større arrangementer/hendelser som ville
vært vanskelige å realisere for et fakultet alene. Desentralisering av mottaket vil gjøre
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det psykologiske fakultet
Telefon 55582710
Telefaks
post@psyfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7807
5020 Bergen

Besøksadresse
Christiesgate 13
Bergen

Saksbehandler
Ingunn Voster
55582526
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fadderstyrets arbeid vanskeligere, hvilket igjen kan føre til dårligere rekruttering og
engasjement. Fakultetet ønsker derfor å videreføre dagens ordning.
Det psykologiske fakultet ønsker et sterkere innslag av faglig innhold i fadderuken. I tillegg til
at examen philosophicum har sin første forelesning fredag i mottaksuken, vil fakultetet
forsøke å legge første undervisningsdag i emnet EXFACO3P,som er felles for alle nye
studenter, til tirsdag eller onsdag den samme uken. Fakultetet vil også videreføre ordningen
med en egen fagdag, hvor fakultetet presenterer forskning og andre faglige aktiviteter som
foregår ved Det psykologiske fakultet. Av andre tiltak vil fakultetet i samarbeid med
fadderstyret arrangere lunsjsamling for de nye studentene på lesesalene ved fakultetet i
fadderuken. Dette er tiltak som vil bidra til at fag og studier får en mer sentral plass i
fadderuken enn tidligere. Fakultetet og studentene er enige om at en sterkere faglig
forankring av fadderuken er positivt og ønskelig.

Vennlig hilsen
Jarle Eid
dekan

Ragna Valen
fakultetsdirektør
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Det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet

Studieadministrativ avdeling

Referanse

Dato

2012/13680-KRE

03.01.2013

Studentmottak 2013 - innspHIfra MN-fakultetet
I mer enn 10 år har vi ved MN-fakultetet lagt vekt på å ha et studentmottak som ivaretar et
helhetlig læringsmiljø og anerkjenner at studentene sine sosiale behov. Gjennom prosjektet
«Vi bryr oss»1har vi bl.a. utviklet et klassemottak. Dermed blir fadderuken et ekstratilbud og
supplement til studentmottaket, og ikke den eneste sosiale arenaen for de nye studentene.
Dette sikrere også et tilbud til alle studentene, ikke bare de som deltar i fadderuken.
Mottak i klasser
Ved MN-fakultetet har vi få og svært korte velkomstmøter/orienteringsmøter i plenum, i løpet
av de første dagene. Studentmottaket er et mottak i klasser, der studentene blir samlet i
mindre grupper med 25-30 studenter pr. klasse. I klassene blir kjent med hverandre; de lærer
seg navn, finner ut hvilke interesser de andre har og starter prosessen med å bygge seg et
nettverk for studietiden.
De første dagene er det også mye må praktisk som skal ordnes og studentene skal begynne
å gjøre seg kjent med UiB. Det meste av denne informasjonen arbeider de aktivt med å finne
gjennom ulike aktiviteter i klassen.
Inndelingen i klassene er nøye planlagt. Påmeldingtil emnene gjør studentene i forkant av
semesterstart, slik at fordelingen i klasser er gjort før studentene kommer til UiB. Studentene
i samme klasse er i regelen på samme studieprogram og tar de samme emnene. Siden det
er ganske stor valgfrihet blir ikke klassene helt homogene, men studentene vil i stor grad
møtes på samme seminar i ex.phil, laboratoriedag i kjemi etc.
Hensikten med klassemottaket er å skape grunnlaget for et godt læringsmiljø og trygge
rammer sammen med medstudentene, ved at de blir kjent med hverandre allerede første
dag. Klassemottaket er obligatorisk for alle programstudenter som tar de ordinære
førstesemesteremnene i programmet.
Fadderuken som supplement
Fakultetet er godt fornøyd med det arbeidet fadderstyret gjør hvert år. Fadderstyret for
høsten 2013 var klart allerede i desember 2012 og arbeidet med å planlegge årets fadderuke
Se mer info htt ://uhu.uib.no/loo

/br r.html
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Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Telefon 55582062
Telefaks 55589666
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Realfagbygget, Allegt. 41
Bergen

Saksbehandler
Kristine Engan-Skei
55583031
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er i gang. Mange nye studenter deltar og er fornøyd med arrangementene i fadderuken, selv
om vi enkelt år får tilbakemelding om at det blir mye alkohol. Faddergruppene forsterker de
sosiale båndene mellom studentene i klassene, samtidig som vi ikke er avhengig av
fadderopplegget for at denne sosialiseringen skal skje. Studieseksjonen ved fakultetet er i
god dialog med fadderstyret i hele vårsemestret for å bistå med praktisk informasjon og råd i
prosessen.
På MN-fakultetet ønsker vi likevel å ha en viss distanse til fadderuken og er tydelig på at
fadderuke og klassemottak er to ulike arrangementer. Studentene gjennom fadderstyret har
ansvar for fadderopplegget, mens fakultetet har ansvar for klassemottaket. Klassemottaket
er obligatorisk for alle programstudenter, og dermed så sikrer vi et mottak for alle våre
studenter, ikke bare for de som deltar på fadderuken. Fakultetet signaliserer tydelig til de nye
studentene at det ikke er noen forventning om at de skal delta i fadderuken. En god andel av
våre studenter har også i løpet av den første uken faglige obligatoriske aktiviteter, noe som
også fadderstyret er oppmerksom på i forhold til sin planlegging av programmet.
Å ha en sentral fadderkoordinator gir positive effekter som kurs i mediahåndtering for
fadderlederne, et felles kick-off arrangement og en mulighet til å påvirke innholdet i
fadderuken. Vi tror derfor det vil være fornuftig å opprettholde denne ordningen.

Vennlig hilsen
Eli Neshavn Høie
studiesjef

Kristine Engan-Skei
seniorkonsulent
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Bergen, 29. januar 2013

Til
rektor Sigmund Gronmo og universitetsdirektør

INNSPILL

TIL STUDIESTART

Kari Tove Elvbakken ved Universitetet i Bergen

HØSTEN 2013

Vi viser til brev fra dere av 13. desember 2012 med referanse 2012/13680-TOVST1. Dette svaret ble
vedtatt i vårt møte 28. januar 2013.
Vi takker for anledningen til å komme med innspill. Vi mener imidlertid at dere burde gått
bredere ut og involvert både studentutvalg og fadderstyrer direkte, da mange nyanser kan gå tapt
langs tjenesteveien.
Svaret er lagt opp slik: Vi presenterer forst en oppsummering, deretter noen generelle
betraktninger. Så svarer vi på sporsmålene deres og foreslår andre tiltak. Til slutt kommer vi med
noen avsluttende bemerkninger.
Oppsummering
Vi er i det store og hele tilfreds med fadderuken, og onsker ikke store endringer. Vi er imidlertid klar
over at noen utfordringer eksisterer, og er derfor åpne for enkelte justeringer.
Generelle betraktninger
I lys av blant annet hostens mediedekning, en del studenters onske om mindre alkoholkonsum og
internasjonale studenters utfordringer med den norske drikkekulturen har vi forståelse for og setter
pris på universitetsstyrets onske om å drøfte organiseringen av fadderuken.2 Vi mener imidlertid at
dette kommer for sent, ettersom planleggingen har vært i gang i flere måneder allerede.
Det første møtet med universitetet innebærer for mange en radikal omlegging av mange sider
ved livet. Det er avgjørende at de nye studentene blir møtt med et godt opplegg, både faglig og sosialt,
for best å kunne håndtere studiene ved universitetet. Fadderne generelt og fadderstyrene spesielt yter
hver host en formidabel innsats for å gjøre fadderuken best mulig for de nye studentene.
De nye studentene er jevnt over fornoyd med fadderuken, og fadderstyrene fungerer bedre og
bedre. Dette taler for at universitetet bor være forsiktig med å gjennomfore store endringer i
opplegget. Justeringer, med mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer, er mer
hensiktsmessig. For å forankre slike justeringer tilstrekkelig nedover i organisasjonen er det
avgjørende at dere tar fadderstyrene med på råd.

1 "Studiestart
2

høsten 2012 - inns

Styresak 54, 2012
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For øvrig er det avgjørende at universitetet har realistiske mål med fadderuken. Det er sjelden
mulig å gjøre alle til lags, særlig når "alle" er tusenvis av nye studenter, massemedia og andre. Vi vil
derfor advare dere mot å tro at universitetet ved å skru fra hverandre fadderuken og sette den sammen
igjen på nytt kan oppnå en slags perfekt fadderuke.
Svar på spørsmål
Skal fadderuken opprenholdes som et sentralt koordinert opplegg, slik som tidligere,
og eventuelt med justeringer og endringer, eller skal hvert enkelt fakultet selv ha
ansvaret .for å ta i mot sine nye studenter?
Vi ønsker å opprettholde fadderuken som et sentralt koordinert opplegg. Fadderkoordinatoren gjør en
svært viktig jobb og er en god støtte for fadderstyrene. Fellesforumet for de seks fadderstyrelederne
gir rom for mye godt samarbeid, slik som koordinert bruk av studentenes eget kulturhus, Det
akademiske kvarter.
Ved avvikling av den sentrale koordineringen frykter vi et mer variabelt og —naturlig nok —
dårligere koordinert opplegg.
Vi drøfter mulige justeringer og endringer lenger ned.
Skal vi,fortsatt basere oss på opplegg med studenter som faddere, eller skal det mvikles andre
opplegg,for mottak m, de nye studentene?
Vi ønsker —av fiere årsaker —å beholde studenter som faddere. Som tidligere nevnt fungerer
fadderuken godt, og det er uklokt å foreta for store endringer. Vi ser oss også nødt til å besvare
spørsmålet deres med et nytt spørsmål: Hva er alternativet? Mottaket av de nye studentene er en
formidabel jobb. Det er mulig at vi lider av kollektivt dårlig fantasi, men vi kan ikke se for oss noen
andre som kan utfore den. Dersom noen andre enn studentene skulle gjøre dette måtte det gitt en mye
kortere fadderuke. Det er vi svært skeptisk til, da det tar tid å bli kjent med nye folk.
Vi er også opptatt av fadderstyrenes kontinuitet. De fungerer svært godt, og blir bare bedre og
bedre for hvert år. Men de nye er alltid avhengig av erfaringsutveksling med de gamle. Dersom
universitetet begynner å eksperimentere med alternative mottaksopplegg, for så å finne ut at de ikke
fungerer, kan det ta lang tid å få etablert en ny fadderstyretradisjon.
For øvrig mener vi at det eneste riktige er å la mer erfarne studenter ta imot de nye. Fadderne
har kunnskap som de nye studentene trenger, og som andre (hvem nå det skulle være) ikke har. Dette
kommer blant annet av at fadderne nylig var nye studenter selv.
Til slutt vil vi bemerke at de nye studentene sannsynligvis vil ønske å mote og feste sammen
med de mer erfarne uavhengig av hva universitetet gjør med fadderuken. Slik den er i dag har i det
minste universitetet en viss oversikt. Den vil det miste hvis det skyver studentene ut i kulden. Det er
vanskelig å si nøyaktig hva som ville skjedd hvis studentene ikke lenger skulle stå for fadderuken.
Kanskje ville utelivsbransjen tatt opp tråden med sine egne arrangementer. Vi anser det som lite
sannsynlig at en slik utvikling ville gitt mindre fyll.
Andre tiltak
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Som nevnt er vi åpne for å justere fadderuken. Vi vil her foreslå noen tiltak. Det er avgjørende at dere
tar fadderstyrene, fagmiljøene og de ulike administrative avdelingene med på råd for å få gjennomført
disse på en god måte. Merk at listen ikke er uttommende. Vi er åpne også for andre forslag.
Alt som kan trekke oppmerksomheten bort fra alkoholkonsum er interessant. I så måte er
incentivmidiene (den sentrale potten) et positivt tiltak som dere burde vurdere å styrke. Vi vil
også ha sterkere involvering fra fagmiljøenes side.
Universitetets fadderuke eksisterer ikke i et vakuum. Også andre institusjoner har fadderuke
på samme tid som universitetet. Det kan være vanskelig for publikum å skille mellom de
forskjellige. Det er derfor begrenset hvor mye bedre omdømme universitetet kan få ved å
endre sin fadderuke. Et samarbeid med andre institusjoner om å spre fadderukene utover i tid
og redusere synligheten i bybildet kan være en god idC.
De ulike fakultetene kan ha mye å lære av hverandre. Universitetet sentralt burde derfor innta
en mer aktiv rolle for å synliggjøre eksempler til etterfølgelse. For eksempel er studentene
svært fornøyd med det såkalte klassemottaket ved Det maternatisk-naturvitenskapelige
fakultet. Det medisinsk-odontologiske fakultet har lagt fadderopplegget over to uker, slik at
man har edru dager med alkoholfrie arrangement mellom festene. Å spre festene over to uker
fører til en mindre helseskadelig alkoholbruk. Vi ber universitetsstyret —som et ledd i arbeidet
med å synliggjøre eksempler til etterfølgelse —om å opprette en fadderpris. Den bør ha et
bredt nedslagsfelt, slik at enhver enkeltperson eller enhet som har bidratt positivt til mottaket
av de nye studentene er kandidat til prisen.
Fadderne er helt avgjørende for de nye studentenes opplevelse av fadderuken. Fadderne bør
gjøres oppmerksom på at de er forbilder for yngre studenter og representanter for UiB, og at
de oppfordres til å opptre i tråd med disse forventningene.
Vi må ikke glemme de internasjonale studentene. En del av tiltakene over kan gjøre
alkoholkonsumet mindre, og således gjøre det enklere å være ny internasjottal student ved
universitetet. Dere bør imidlertid også vurdere andre tiltak. For eksempel kan all informasjon
—slik som programmene for fadderuken —være på engelsk som standard. Det vil nok gjøre at
de internasjonale studentene føler seg mer velkomne.
Fadderne får en grundig gjennomgang av lykkepromilleteorien. Også fadderbarna burde bli
gitt det samme foredraget. Holdninger til alkoholbruk er et viktig satsningsområde.
Fadderstyrene er i dag hyppige brukere av kommersielle utesteder. Flere studentlokaler kan
redusere denne avhengigheten.
Avsluttende bemerkninger
Uavhengig av hvilke endringer —om noen —universitetsstyret går inn for, bor det ha et bevisst forhold
til hvordan det vil gjennomføre og evaluere dem. Dersom universitetet gjennomfører flere endringer
på Cn gang vil det være umulig å evaluere dem i etterkant. For eksempel gjennomførte Institutt for
biologi nylig flere store endringer i bachelorprogrammet på samme tid. Det fant ut at resultatene var
gode, men at det var umulig å si nøyaktig hva som var bedre enn før, fordi endringene kom samtidig.
Slike situasjoner bør universitetet unngå.
Det viktigste ved mottaket av de nye studentene er nettopp de nye studentene. Universitetet
bør derfor legge svært stor vekt på deres tilbakemeldinger. De er per i dag temmelig gode. Samtidig
har vi forståelse for at det er ubehagelig med negativ medieoppmerksomhet. Dessverre har media en
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tendens til å velge en slik vinkling. Som vi har nevnt tidligere: Der er umulig å gjøre alle til lags.
Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet frem mot studiestart i høst. Nøl ikke med å ta kontakt
dersom dere har spørsmål.
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