You can find this information in english below.

Fadderutbildning - Uppsamling
Inför Introduktionen HT18
Fadderutbildningen syftar till att förbereda dig inför ditt uppdrag och ge dig de verktyg
du behöver för att vara den bästa faddern. Du kommer få insikt i introduktionen som
projekt, sektionstävlingen och fadderrollen.
Schemat för uppsamlingsutbildningen hittar du nedan. För att delta på utbildningen
behöver du anmäla dig via ett anmälningsformulär (https://goo.gl/forms/
ktavMREIP3IIz0XJ3). Anmälan stänger den 12 augusti.
För att få vara fadder så behöver du genomgå fadderutbildningen. Har du inte anmält dig
innan anmälan stänger, eller inte går utbildningen, så stryks du från fadderlistan.
Studerar du SSK och har godkänd termin 2, eller har ett gällande certifikat för första
hjälpen, behöver du INTE ta första-hjälpen passet. Anmäl detta till joakim.byvik@sib.hb.se.
Har du några fårgor är du välkomen att kontakta joakim.byvik@sib.hb.se.

Torsdag - 23 augusti
15:45 - 16:20

18:00 - 18:20

Intro till Introduktionen

Sektionstävlingen och PG

16:30 - 17:30

18:20 - ca. 19:30

Första hjälpen

Diskussionspass

Sal:H302

Sal:H302

17:30 - 18:00
Fika

Sal: H302

Sal: H302

Sal: H302

Student Buddy Education - Round up
For the Introduction HT18
The student buddy educations purpose is to prepare you for your student buddy-ship
and give you the tools you need to be the best student buddy. You will get detailed
knowledge about the Introduction project, the section competition and the student
buddy role.
You will find the schedule for the education roudup below. To participate in the education
you need to sign up via a sign up form (https://goo.gl/forms/ktavMREIP3IIz0XJ3). The form
will close on the 12th of August.
You need to complete the student buddy education to be a student buddy. If you dont
sign up, or dont attend, you will be removed from the student buddy list.
If you are studying to become a nurse and have completed the second semester, or have
a current certificate for first-aid, you won’t need to participate in the first aid shift. If this is
the case let us know by emailing joakim.byvik@sib.hb.se.
If you have any questions you can email joakim.byvik@sib.hb.se.

Thursday 23 of August
15:45 - 16:20

18:00 - 18:20

Intro to the Introduction

The Section compeition and PG

16:30 - 17:30

18:20 - ca. 19:30

First aid

Discussion forum

Room: H302

Room: H302

17:30 - 18:00
Fika

Room: H302

Room: H302

Room: H302

