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Hej! 
Först och främst, grattis till platsen på sjuksköterskeprogrammet på Linköpings 

universitet i Norrköping! Vi som har gjort den här boken är ORGANisationen. Vi 

är sjuksköterskeprogrammets fadderi i Norrköping och vi vill önska dig varmt 

välkommen till världens bästa utbildning!  

Kanske är det så att du är nervös och har hundra frågor som du vill ha svar på? 

Förhoppningsvis kan en del av din nervositet lugnas ner och vi kan svara på en stor 

del av dina frågor genom denna lilla bok. Även om du känner att du har frågor 

efter denna mottagningsbok så kan du vara lugn, vi faddrar finns här för att hjälpa 

dig! 

På vårterminen startar vissa av Medfak-programmen här på Linköpings universitet 

med en så kallad mottagning. I samband med uppropet är ni varmt välkomna att 

delta i denna mottagning. Mottagningen kommer att pågå under era första två 

studieveckor på sjuksköterskeprogrammet.  

Nu kanske du undrar, “Vad är en mottagning”? - Under mottagningen är det 

framförallt ni i klassen som får chansen att lära känna varandra. Men ni får också 

lära känna oss äldre kursare och studenter från andra program. Vi kommer blanda 

lekar, käk, sittningar och fester med massa skratt under dessa två veckor! (Schemat 

för mottagningen finns längre fram i mottagningsboken) 

Alla aktiviteter är frivilliga, du är helt enkelt med på så mycket du vill, orkar och 

kan!  

Men självklart hoppas vi faddrar att se så många som möjligt under mottagningen!  

Alla aktiviteter som är alkoholrelaterade finns det alltid alkoholfria drycker och 

nyktra faddrar!  

Följ oss gärna på våra SOCIALA medier!  

  



Den 20/1, alltså den första dagen på mottagningen. 

Kommer vi att möta upp er I både Linköping och Norrköping. Vi har alltid våra 

lila ovvar, för att ni lättare ska kunna känna igen oss. Vi faddrar I Norrköping 

kommer att dela ut tillfälliga busskort som ni kan åka med på campusbussen 

mellan Norrköping och Linköping. Vi faddrar följer med er till Linköping där 

uppropet äger rum. Vi är med under hela uppropet och tar med er tillbaka till 

Norrköping igen, allt för att ni ska känna er trygga! Exakta tider och platser för 

allt kommer vi lägga ut på vår facebooksida, så ha koll där! 

 

Inför varje aktivitet under mottagningen kommer vi att samlas “Mellan 

husen”. Detta innebär mellan det gula huset täppan och det bruna tegelhuset 

kåken. 

Adressen är Bredgatan 33 i Norrköping! 

  



ORGANisationen 19/20 
 

 

 

Det är alltså vi här ovan som är era faddrar och anordnar er mottagning! 

Vi läser sjuksköterskeprogrammet i Norrköping, men i olika terminer. 

Vi är riktigt taggade på två fantastiskt roliga veckor tillsammans med er och 

hoppas på att ni också ser fram emot det! Längst bak i denna mottagningsbok finns 

det mer information om oss i fadderiet! 

 

 

  



Vi kör alltså igång mottagningen i samband med 

uppropsdagen! 

Tider kommer vi att skriva ut allt eftersom på vår 

Facebooksida. Men redan nu kan du se vad du har att vänta 

veckan innan studiestart! 

 

2020-01-20 UPPROPSDAGEN! Vi faddrar möter upp er i Linköping och 

Norrköpinig inför uppropet. På kvällen vankas hättefix och bokkväll där man får tips och trix 

gällande litteratur. Exakta tider kommer som tidigare nämnt på våran facebooksida! 

2020-01-21 Stadsvandring! Ny i Norrköping? Eller kan du stan utantill? Oavsett vad, 

är det dags för stadsvandring! Vi hoppas på bra väder.  

2020-01-22 Pubrunda med arbetsterapeuterna och Socionomerna! Vi 

visar er Norrköpings charmigaste pubar tillsammans med AT och Socionomerna! 

2020-01-23 Gasqueföreläsning! Idag får vi lära oss allt om hur en sittning går till. 

Vad är egentligen skillnaden på ful och fin-sittning och hur mycket får man banka i bordet?  

2020-01-24 Fulsittning, mellanfest & eftersläpp på Arbis! Vi kommer att 

ha en fulsittning tillsammans med AT och Socionomerna. Efter sittningen. så kommer vi slå 

klackarna i taket på Arbis. 

2020-01-25 Förfest + Vinterkravall-N! Vi kommer att förfesta på DK och sen 

vandra vidare till trappan där det vankas KRAVALL! 

2020-01-26 Vila. Vila och återigen vila! Denna dag så är det inga aktiviteter.   

  



Andra veckan på mottagningen!  

 

2020-01-27 Fångarna på Campus! Här får ni chans att se mer av Campus 

Norrköpings fina lokaler i samband med roliga aktiviteter!  

2020-01-28 Stubinen ordnar filmkväll på CNEMA! Ta igen dig efter 

gårdagen och ladda upp för en för en riktigt mysig kväll på CNEMA 

2020-01-29 Consensus håller i en mässa på trappan! Vill du köpa märken 

till din framtida ovve? Vill du. lyssna på musik med härliga kamrater från MEDFAK? Denna 

kväll vill du inte missa! 

2020-01-30 Spelkväll och pizza! Det bjuds på pizza från SSK-sektionen som även 

informerar kring deras arbete.  

2020-01-31 Mat på trappan och fest! Denna kväll går vi gemensamt till trappan 

och äter lite middag för att sedan vandra vidare till festen på Arbis! 

2020-02-01 Finsittning tillsammans med AT! Mottagningen börjar lida mot sitt 

slut och det är dags för fin-sittningen! Vi kommer återkomma under veckans gång gällande 

vilket tema som kommer vara på sittningen. Efter sittningen är det eftersläpp på trappan för att 

dansa natten lång! 

2020-02-02 Brunch! Lite trött sen igår? Perfekt! Sektionen bjuder på brunch! 

Både faddrar och nya studenter är välkomna! Ett mysigt avslut på denna mottagning och vi säger 

tack och hej till vissa faddrar som nu blir pateter!  

  



Varje program har en kår och ibland flera sektioner. På denna sida kan du 

läsa vad sjuksköterskeprogrammets kår och sektion I Norrköping är till för. 

 

Sjuksköterskesektionen är sektionen för oss som läser till sjuksköterskor I 

Norrköping. Sektionen ser till att villkoren för oss studenter är så bra som 

möjligt och att utvecklingen av utbildningen går framåt!  

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 



 



 

  



 



 



 

 



 



 



 



 


