Nollning för nya studenter inom Samhällsinstitutionen på
Linnéuniversitetet i Växjö!
SAMVETE utbildningsförening i Växjö bjuder in dig som
kommit
in
på
Europastudier,
Internationella
samhällsprogrammet, Freds och Utvecklingsprogrammet,
Sociologiprogrammet
eller
Statsvetarprogrammet
till
introduktionsvecka/nollning som kommer äga rum den 21-27/8
2017.
Samling sker den 21:a augusti klockan 09:30 vid en vit stor
skulptur kallad “Trumpeten” som ligger mittemellan entrén till
Universitetsbiblioteket och skolan, ner till höger om du kliver av bussen vid universitets
hållplatsen (Universitetsplatsen 1, 352 52 Växjö).
Där kommer faddrarna möta upp dig och de andra nollorna och följa er till Stuborängen som
kommer vara vår samlingsplats under veckan. Där kommer du bli tilldelad ett lag som
kommer att bestå av både faddrar och nollor. Tillsammans kommer ni under veckan att hålla
ihop och tävla mot andra lag.
Temat på nollningen detta år är Militärtema. På måndagen kan du komma med "oömma
kläder", du kommer sedan att bli tilldelad en tshirt som du och ditt lag kommer att designa
utifrån ett visst tema. Vi förväntar oss en vecka där du ska göra en resa inom dig. Trots tema
militärtema så står Samvete för är Peace, love and Understanding, vilket betyder att det är
viktigt med acceptans av andra människor! Med detta sagt låt oss välkomna dig till Växjö,
Universitetet och livet på Campus!
Vi Generaler och faddrar i Samvete önskar dig välkommen till en oförglömlig
vecka!
Överblick över veckan
● Måndag 21/8 - Samling vid trumpeten 09:30! Ni kommer på förmiddagen att lära känna
varandra och faddrarna, hänga och äta lunch tillsammans i Växjö Stad med laget och utföra
de första uppdragen. I stan finns det möjlighet att köpa alkohol också om så önskas. På
kvällen möts vi upp igen, fortsätter umgås och fest för de som vill.
● Tisdag 22/8 - Samling 11:00 på Stuborängen, klädsel för resterande vecka om inget annat
anges = Oömma kläder och t-shirten!
Dagen startar med Amazingrace, där ni kan samla in poäng till ert lag. För att vi sedan ska äta
lite lunch tillsammans (vi bjuder) och öva på flankeyball. Vi fortsätter dagen med
flankeyball turnering med CHAMPS på Stuborängen. För att sedan övergå till olika
mellanfester och eftersläpp på Sivans!

● Onsdag 23/8 - Samling 10:30 på Stuborängen,
Dagen startar med morgongympa med en liten twist för att vi sedan ska vandra bort till
Trummen för att äta lite grillat och köra den traditionella Såpolympiaden. Var redo på att det
kommer bli blött och kladdigt, så oömma kläder!! Tid för ombyte finns innan vi kör igång
den episka Battle Royal. På kvällen finns det utrymme för ytterligare fest för den som är
sugen och möjligt eftersläpp på Slottstallarna.
● Torsdag 24/8 - Nu samlas vi lite tidigare, närmare bestämt 09:30 ska alla vara på plats på
Stuborängen.
Dagen startar igång med en s.k. nations-vandring där ni kommer få veta mer om studentlivet
på Linnéuniversitetet, köra lite lekar och bjudas på lite god lunch av Samvete utbildnings
förenings styrelse. Vi fortsätter sedan dagen med lite 5-kamp, spex och förfest. För att sedan
avsluta kvällen med ett eftersläpp med PEDAL på Sivans!
● Fredag 25/8 - Vi startar igång denna fredagen med en liten morgonhut 10:30 på
Stuborängen.
Denna dag fortsätter med lite introduktion av de olika programmen, spendera lite egentid med
klassen, snacka lite om utbildningen, lärarna och visa de viktigaste ställena på Universitetet.
Vid 14.00 har vi hink brännboll på Slottsängen, för att sedan ha invigningsceremoni på
Stuborängen. Innan vi fortsätter med gemensam grillning på Stuborängen, följt av förfest och
eftersläpp med VÄXT på Slottsstallarna!
● Lördag 26/8 - The Big Final! Samling på Tufvanängen 12:00!
Den dagen startar vi igång med Fun park! Detta kommer bli en stor tävling, var taggade, för
här är det den sista chansen att få ihop de sista viktiga poängen för ert lag! Efter detta så är
det “rondellen” som gäller, vilket betyder att där köper ni ert nationskort för att sedan dra er
vidare mot den stora Pump Öppningen på Sivans och köra järnet!
● Söndag 28/8 - 18:00
Bakismys med film och diverse smått och gott.
Viktigt att veta: Under veckan kommer vi bjuda på en del alkohol till aktiviteterna, dock är
det tillåtet att ta med eget och vi kommer följa med de som vill till systembolaget på
måndagen! VIKTIGT! Nollningen är till för att alla ska känna sig välkomna och få en bra
introduktion av studentlivet, det innebär att det alltid finns alkoholfria alternativ då vi bjuder
på alkohol och vi kommer inte hetsa någon till att göra något som de inte vill! Varje dag
under nollningen kommer det finnas minst en nykter fadder per lag! Det kan vara bra med
kontanter i plånboken, mat går att köpa lite överallt på campus. Självklart är det en vecka
med nolltolerans till all form av narkotikaanvändning.
Boende: Vi vet att bostadssituationen för studenter i Växjö inte är den bästa, har du inte
lyckats få något boende till nollningsveckan så kommer vi försöka så gott det går att hitta

plats till dig hemma hos någon fadder med hjälp av dem resurser som vi har. Dock är det
först till kvarn!
Kostnad för hela veckan är 600 kr som betalas in till SAMVETE antingen på Swedbank
konto: 81695 904 552 0690 eller Swish: 123 056 58 53
Sista betalningsdag är den 15:e augusti! Märk din betalning med efternamn följt av förnamn
(Så mycket av ditt förnamn som får plats i kommentarsfältet vid betalningen, Till exempel
Andersson Jess) så får du ta del av allt detta:
→ Medlemskap i SAMVETE utbildningsförening för hela din studieperiod
→ Ett nollekit som kommer hjälpa dig klara veckans utmaningar!
→ En del alkohol eller alkoholfritt under vissa aktiviteter, men nollan kommer även själv
behöva köpa med sig dricka, tid för det kommer finnas.
→ En lättare måltid vardera dag (mån-fre)
→ Roliga aktiviteter under hela veckan!
→ Sittningsbiljett till Finsittningen som kommer äga rum veckan efter nollningen.
(Finsittning innebär finklädsel, tänk Cocktail, ej bal)
→ Kärlek och vänner i stora mängder!!
Facebook är svårt att undvika i dagens samhälle men är samtidigt en mycket bra källa för
kommunikation! SAMVETEUtb är våran ordinarie Facebooksida men SAMVETE
NOLLNING 2017 heter gruppen inför nollningen, kika gärna in den. Här uppdaterar vi för
all möjlig information som ni bör ta del utav, så vi rekommenderar att ni ansluter den med en
gång! Där kommer även information till dig som behöver boende under veckan.
För att maximera informationsspridningen kommer vi Generaler att nå ut till er nollor via sms
eller mejl i början/mitten av augusti, då vi kommer kunna ta del utav era kontaktuppgifter. Vi
räknar med över 100 stycken nollor så har du inte fått något meddelande så har vi inte glömt
bort dig, men är förmodligen lite smått förvirrade över alla telefonnummer. Vi kan lova att
nollningen är en del av universitetet du inte vill missa. Vi ser fram emot att få träffa alla nya
studenter och kan garantera att veckan kommer bjuda på massvis med härliga aktiviteter.
Vi kommer självklart svara på frågor efter bästa förmåga även om vi inte studerar just det
programmet du har sökt! Hör då gärna av dig till någon i nedanstående kontaktlista om du har
några frågor eller till samvetenollning17@gmail.com!
Förväntansfulla hälsningar från oss!
Christina Arvidsson: 073-409 53 83
Sanna Rihm: 076-347 82 05
Evelina Witoft: 072-201 91 17

Danielle Fröstad: 070-839 50 41
Caroline Persson: 073-025 12 10
Malin Redmo: 070-974 96 50

