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Riktlinje för faddrar - höst
Studentkårens uppdrag
Introduktionen är något Studentkåren i Borås anordnar på uppdrag av Högskolan i Borås vid
varje terminsstart för att välkomna de nya studenterna, nysarna, till lärosätet.
Introduktionen har som syfte att ge nysar möjlighet att lära känna sina studiekamrater,
högskolan, studentkåren och staden. Alla nysar oavsett utbildningsnivå eller bakgrund är
välkomna att delta på introduktionens aktiviteter.

Fadderskapet och fadderutbildning
Att vara fadder är ett ärofyllt uppdrag där du är med och välkomnar nysarna och inkluderar
dem i roliga aktiviteter. För att vara fadder ska du vara student vid Högskolan i Borås och
medlem i Studentkåren i Borås, såväl under ansökningsprocessen som under introduktionen.
Du ska som fadder kunna förmedla vad ett medlemskap i studentkåren innebär och hur
studenterna gynnas av att vara medlemmar. Som fadder ska du kunna ta egna initiativ, lösa
problem och hålla sig till de riktlinjer och direktiv studentkåren ger.
Innan du kan bli fadder ska du ha genomgått en fadderutbildning som ges av studentkåren i
Borås. I fadderutbildningen får du de verktyg du behöver för att kunna genomföra ditt
uppdrag. Du får också veta vilka förväntningar studentkåren har på dig som fadder.
I uppdraget som fadder ingår det att närvara i så stor utsträckning som möjligt under
introduktionen. Din närvaro under introduktionen kan få nysen att känna sig trygg i att delta.
Du är dessutom länken mellan nysen och högskolan, studentkåren och staden. Anledningar
som studentkåren ser som godtagbara för att inte vara närvarande vid aktiviteter är skola,
jobb, praktik och familj. Vad beträffar familj är inte nöjen tillsammans med familj ett godkänt
undantag.

Preppvecka inför uppdraget som fadder
Preppveckan är förlagd en vecka innan introduktionen och är obligatorisk för dig som ska
vara fadder. Detta är för att det är en viktig förberedelse i ditt uppdrag som fadder. Syftet
med preppveckan är att lära känna andra faddrar, skapa en god sammanhållning i gruppen
och bli trygg i ditt uppdrag som fadder. Är sammanhållningen och stämningen god i
faddergruppen kommer det spegla av sig på nysarna.

Höstintroduktionen
På hösten börjar studenter på samtliga utbildningar vid Högskolan i Borås, såväl på grund,
avancerad och forskar-nivå. Såväl nationella som internationella studenter påbörjar sina
studier på campus i Borås. Som fadder får du uppdraget att vara fadder för samtliga nysar.
Du är alltså inte garanterad att få ta hand om de nysar som studerar samma utbildning som
du själv. Som fadder är du en viktig aktör för nysarna i att hjälpa dem interagera med
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varandra. Tänk därför på att nysen alltid ska vara i centrum, du är där för dennes skull under
introduktionen. Även om dina kompisar också är faddrar ska fokus inte ligga på dem utan på
nysarna.
Du förväntas närvara under terminens hela första dag, då mottagning av nysarna sker. Under
repvandringen krävs stora resurser för att alla nysar ska få tillräckligt med information och
känna sig sedda. Denna dag kommer att vara schemafri för alla studenter på högskolan.
Under alla aktiviteter ska du som fadder att ha på dig din faddertröja, så att nysarna lätt kan
se vem som är faddrer och vem man kan vända sig till. Under varje aktivitet kommer det att
finnas ansvariga faddrar på plats, dessa faddrar har huvudansvar för att aktiviteten fortlöper.
Du kommer att ha ett sådant ansvarspass under din fadderperiod. Du kommer få ut en mer
detaljerad beskrivning av ditt ansvarspass inför introduktionen. Under ditt ansvarspass ska
du vara nykter, det gäller under hela sitt ansvarspass. Alla de som är ansvariga för pågående
aktivitet bär reflexvästar och detta gäller under alla ansvarspass.
Kort sammanfattat behöver du för att få vara fadder:
• Vara studerandemedlem i Studentkåren i Borås.
• Ha genomgått fadderutbildning.
• Delta i preppveckan.
• Delta i mottagandet av nysarna, terminens första dag.
• Delta i introduktionens aktiviteter i största möjliga utsträckning.
Studentkåren har rätt att neka någon uppdraget eller dra in tilldelad rätt att vara fadder om
du bryter mot någon av de regler eller riktlinjer som finns för fadderskapet.
En fadder som har roligt både sprider och överför energi till de nya studenterna, så kom ihåg
att ha roligt!
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Guidelines for student buddies - Fall
The student union’s assignment
The introduction is arranged by Studentkåren i Borås on behalf of Högskolan i Borås at the
beginning of every semester to welcome the new students to campus. The purpose of the
introduction is to let the new students get to know their fellow students, the university, the
student union and Borås. All new students, regardless of their level of studies or background
are welcome to participate in the introduction.

Being a student buddy and the education
Being a student buddy is an honorable assignment where you help us to welcome the new
students. To be a student buddy you must be a student at the University of Borås and a
member of Studentkåren i Borås, both during the period for application and during the
introduction. As a student buddy you are to be able to convey to the new student what a
membership within the student union means and how it benefits the student. You are also
to be able to take initiative, solve problems and stick to the guidelines and directions given
by the student union.
To be a student buddy you will have to participate in an student buddy education given by
the student union. During the education you will get the tools you need to succeed in your
assignment. You will also take part of what is expected of you during the introduction.
In the assignment as a student buddy it is included to take part in the introduction as much
as possible. Your participation can make the new students feel safe to participate
themselves. You are the link between the new student and the university, the student union
and Borås. Accepted reasons for being absent during the introduction is school, work,
internship and family. As for the family, being absent for trips of amusements is not an
accepted reason.

The preparation week
The preparation week is one week held in advance of the introduction and is mandatory for
being a student buddy since it is an important preparation. The purpose of the preparation
week is for you to get to know other student buddies, to create a good atmosphere in the
group of student buddies and to get you to feel safe in your assignment. If there is a unity
among the student buddies it will reflect on the new students.

The fall introduction
During fall semester students from all programs held at the university will begin their
education, as well as bachelor-, master- and PhD students, both national and international
students. As a student buddy you have the responsibility to welcome all new students. You
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are therefore not guaranteed to only take care of the students taking the same courses as
you do. As a student buddy you play an important role to get the new students to interact
with each other. You will have to put the new students first, even if your friends are student
buddies.
You are to participate during the semesters first day, when we welcome the new students to
campus. During the campus tour we are in the need of all student buddies to get every new
student to feel seen and have the right information. This day will be free from classes for all
students at the university.
During all activities you are to wear your student buddy shirt, so that the new students can
easily see who is a student buddy. During every activity there will be responsible student
buddies on set, to make sure the activity works out according to plan. You will have one
activity of which you are responsible for during the introduction. More information about
this activity will be handed out later on. During this activity you must be sober, as for the
whole activity.
In short, what you need to do to be a student buddy is:
•
•
•
•
•

Be a student at the University of Borås and a member of Studentkåren I Borås.
Participate in a student buddy education.
Participate in the preparation week.
Participate when welcoming the new students, the first day.
Participate in the introductions activities as much as possible

The student union has the right to deny someone the assignment or take away the right of
being a student buddy if you do not follow the given guidelines or rules that apply for the
introduction.
A student buddy who has fun both spreads and transfers good vibes to the new students, so
remember to have fun!

