Vår verksamhet
Linnéuniversitetet kommer under läsåret 16/17 att ta emot ca 1200
internationella studenter varav ca 800 utbytesstudenter. Studenterna kommer
från världens alla kontinenter, och representerar en mängd länder, kulturer och
språk. De bidrar till en fantastisk miljö på Linnéuniversitetet som vi är glada att
du vill vara en del av.
Vi vet att studenterna får en mer givande vistelse här om det finns en buddy
som kan introducera dem i studentlivet och till livet i Växjö, och denna
möjlighet har funnits i över 20 år. Det är Studentkoordinatorn på
Linnéstudenterna som i samarbete med VIS ansvarar för buddyverksamheten
i Växjö medan det är ESN Kalmar som sköter motsvarigheten där.
Några ord om att bli buddy
Vi som arbetar på Linnéstudenterna och på Linnéuniversitetet kan göra en hel
del för inkommande studenter. Det är dock ingen tvekan om att de allra flesta
föredrar den informella och personliga kontakten som fås med en buddy. Det
är vanligt att dom som är buddies väljer att ”ta hand om” mer än en student.
Detta är valfritt men uppmuntras eftersom behovet är stort.
Att bli buddy kan innebära visst ansvar men också goda möjligheter till
utveckling. Du får, utöver att hjälpa en student, möjlighet att lära känna en ny
kultur, förbättra dina språkkunskaper och knyta värdefulla kontakter för
framtiden. Många är de studenter som hållit kontakt med varandra flera år efter
avslutade studier.
Att studera i ett nytt land innebär en stor och ibland besvärlig omställning. Där
kan du verkligen göra skillnad. Så fort som möjligt efter att du blivit matchad
ska du inleda kontakt. Går inte det vill vi att du hör av dig. Kanske får du frågor
om att utöva en sport, hur man hittar bostad eller vilka föreningar som finns.
Senare, när studenten anlänt, är det bra om du finns tillgänglig (men det är inget
krav för att bli buddy). Studenten kommer troligtvis att behöva en del hjälp
med att handla mat eller möbler, ta en tur på campus och stan eller Samarkand.
Senare under terminens gång upprättas oftast en mer spontan vän-relation.
Kanske upptäcker ni tillsammans nya smultronställen?
Ett gott råd är att du i början är framåt och inte ger upp. Facebook funkar men
mejla eller ring om du inte får kontakt. Tänk på att studenterna befinner sig i

en ny miljö, med ett främmande språk och okända människor. Det är mycket
som händer och de första veckorna brukar vara lite omtumlande. En ihärdig
buddy brukar dock vara uppskattad!
Tips på vad du kan göra för din student
-Följ med och handla. I början kan det vara svårt att hitta i vår matdjungel, t ex
bland alla mejeriprodukter.
-Bjud över din student på middag eller fika i samband med studentens ankomst.
Det är alltid uppskattat även om de är trötta efter en lång resa.
-Ge råd om praktiska saker vad gäller studier, t ex föranmälan till tentor,
medlemskap i Linnéstudenterna, studentföreningar; nationer osv.
-Var man köper biljetter till fester, gästkort till pubarna m.m.
- Passerkort, kopiering, lunchrabattkort m.m.
-Om studenten har frågor du inte kan besvara, hänvisa till Studentkoordinatorn
på Linnéstudenterna.
-Tipsa din student om var hen kan hyra/köpa cykel, mobiltelefon, router m.m.
-Förklara nummerlapps/kösystem på olika ställen.
-Tidsbegrepp i Sverige (t ex akademisk kvart). Vad det innebär att vara punktlig
i olika situationer.
-I Sverige tar man av sig skorna när man hälsar på hos någon.
- Förklara varför svenskar har för- och efterfester!
Kulturella skillnader
När du får veta varifrån din student kommer, försök då att ta reda på lite om
landet och dess kultur. Ju mer du vet desto mer får du ut av det hela. Du
kommer att upptäcka kulturella skillnader mellan dig och din student. Ibland är
de stora och ibland obetydliga, i de flesta fall kan de övervinnas. Det är bra att
komma ihåg att något som är annorlunda inte är fel. Prata med varandra, fråga,
förklara, försök förstå utifrån varandras perspektiv. Genom att lära känna
människor från andra länder och kulturer kommer du också att lära dig mer om
dig själv. De kulturella skillnaderna kan ta sig i uttryck i praktiska svårigheter
för studenten. Här kan du på ett enkelt sätt hjälpa till genom att ge råd och tips.
Ett vanligt mönster är att den första tiden i en ny miljö känns spännande och
rolig. Det är när denna exotiska känsla försvinner, och man tror att man lärt
känna kulturen som hindren kan dyka upp. Man tror att man lärt sig hur man

skall bete sig men blir förvånad och förvirrad över omgivningens reaktioner.
Försök att vara ett bra stöd, men glöm inte att det finns gott om andra
funktioner vid LNU som kan rycka ut vid behov.
Till sist
Kontakta din student och fråga hur det är. I början kanske du upplever det som
att det bara är du som tar kontakt men tänk på att studenten kanske känner sig
som ett påhäng och inte vill störa. Det är också betydligt trevligare att säga ”när
du kommer till Växjö så vill jag träffa dig” än ”du kan ju höra av dig om du har
några problem”. Det kommer troligtvis inte få studenten att ta kontakt. Det är
alltid lättare att erbjuda hjälp än att be om den. Försök tänka på vad du skulle
ha uppskattat om du själv var i en liknande situation. Använd din fantasi och
du kommer att bli en mycket bra buddy!
Buddyintroduktion
För alla nya buddies erbjuds en introduktion där vi går igenom vad man som
buddy bör tänka på. Där får du också information om studenternas ankomst
och andra praktiska detaljer. Kontakta Studentkoordinatorn på
studcoord@linnestudenterna.se för att få veta när nästa introduktion hålls,
vanligtvis sker dessa i slutet på varje termin.
Om du vill göra mer…
Engagera dig gärna i den lokala ESN-sektionen VIS (Växjö Internationella
Studenter) som arrangerar aktiviteter för internationella studenter, buddies och
andra studenter som är intresserade av att knyta kontakter med omvärlden.
Dels finns styrelseposter, dels 4 utskott: Media-, Buddy-, Sport- och
Aktivitetsutskottet. VIS hemsida är www.visesn.org
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