TOABL ADET
VÄLKOMNA
Välkomna hit alla nya studenter och
välkomna tillbaka ni som pluggat tidigare!
Den 3 september börjar terminen och
även introduktionen för alla nya studenter.
Introduktionen är två veckor lång och pågår
under v.36 och v.37. Är du ny student så
rekommenderar vi på studentkåren dig att
vara med på så mycket som möjligt. Det är en
fantastisk möjlighet att lära känna din klass,
campus och studentkårens verksamhet. Här
nedan har du schemat för första veckan!

INTROVECKA #1
Måndag 3 september

Välkomnande i KUBEN och fest på IVY-nattklubb

Tisdag 4 september

Sektionsdag och grillning i Annelundsparken

Onsdag 5 september

Så funkar det: Tentamen, Bumperballturnering och
Kuligheter, Kubb och Kakor med Klubb Kleminng

Torsdag 6 september

Så funkar det: Tentamen, Food rescue smooties och
Pub-crawl

Fredag 7 september

Båtbygge, Båtrace och Studentpub

Lördag 8 september

SKITVIKTIG INFORMATION

SÄG HEJ TILL STYRELSEN!

Nytt läsår betyder även ny styrelse! Årets styrelse består
av ordförande Ellen Högberg, vice ordförande Frida
Holmkvist, ledamot Kevin Rylander och ledamot Simon
Hellgren.
Vi arbetar för att säkerställa att kvaliteten i alla
utbildningar vid Högskolan i Borås är så hög som
möjligt. Vi finns här för att du som student ska känna dig
trygg i din utbildning och alltid ha någonstans att vända
dig med dina frågor och funderingar.
Vi arbetar även med att göra din studietid till den bästa
möjliga. Det gör vi genom att anordna aktiviteter men
även genom att driva frågor kring till exempel boende,
arbetsmiljö och studenters hälsa.

Så klart du ska bli medlem!
Ett medlemskap i studentkåren kostar inte mycket och
ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden, evenemang,
möjligheter och personlig utveckling. Du kan enkelt
bli medlem via vår hemsida, studentkareniboras.se/
bli-medlem eller genom att besöka vår reception. Ett
medlemskap kostar 200 kr för ett helt läsår eller 150 kr
för en termin. Tveka inte, bli medlem nu!

Brännbollsturnering på Almenäs

Söndag 9 september
Resa till IKEA

Ett mer detaljerat schema med tid och plats för alla
aktiviteter hittar du på vår hemsida
Studentkareniboras.se/introduktionen

@studentkareniboras
Vill du veta mer om studentkåren och vad vi arbetar
med? Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter för att
få de senaste upptaeringarna!
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