SthlmUP
Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403

Policy och riktlinjer
Frågor att ställa sig innan insparken
● Hur ska vi bete oss?
● Hur ska vi samarbeta?
● Hur vill vi att de nya T1:orna uppfattar oss i SthlmUp och som studenter på
Stockholms universitet?

Riktlinjer för faddrarna under insparken
Faddrarna är otroligt viktiga för att skapa engagemang under insparken och få ettorna att
känna sig välkomna under sin första tid på PAO-programmet. Som fadder kommer du
ansvara för en faddergrupp (antingen ensam eller med stöttning av någon i styrelsen) som du
blir tilldelad efter T1-ornas första föreläsning då uppdelning kommer ha skett. Beroende på
hur många som vill vara fadder kan man eventuellt vara två faddrar på en grupp, men går inte
det kommer man få personlig stöttning av någon i styrelsen. Det är bra om faddrarna är med
på så många event som möjligt. Det gör inget om man missar något event men då ansvarar
man för att förmedla kontakt så att annan fadder kan möta upp din grupp.

Faddrarnas uppgift är att ha ett övergripande ansvar för en grupp T1:or under
insparksveckorna. Från första lekdagen ansvarar man för den grupp man blir tilldelad under

lekarna. Faddrarna har i huvudsak två uppgifter: att representera SthlmUP och således sprida
viktig information, samt finnas som ett stöd vid frågor och funderingar för de nya
studenterna. Som fadder är det viktigt att delta på så mycket som möjligt under insparken,
kan man inte delta själv så bör man kommunicera med en annan fadder som kan möta upp
din grupp och ta sällskap till aktiviteterna.

Man är ”gruppledare” för en grupp T1:or om 6-8 personer under första dagen, grupperna
delas in på plats. De ettor som inte deltar första dagen fördelas in i faddergrupper senare
under insparken. Man ansvarar för att fysiskt hjälpa ettorna med att gå med i klassgruppen,
bli vän med SthlmUP-gruppen, gå med i gruppen ”SthlmUP – Stockholms universitets
personalvetarförening” och följa SthlmUP på Instagram – så att det detta faktiskt händer! Om
det faller mellan stolarna kan vi inte få ut all information vi vill till samtliga!

Allmän information att sprida
● Prata om insparken, prata om vikten av att vara med på de aktiviteter vi anordnar och
vilka aktiviteter du själv uppskattat under din inspark.
● Prata om din roll i föreningen – vad har du anordnat för event eller på vilket sätt är du
engagerad?
● Prata om bredden på engagemang, hur lite eller mycket en kan engagera sig.
● Prata om hur länge föreningen funnits (i ca sex år) och hur mycket vi växt sedan dess
(från att dricka öl efter tenta till fyra utskott med aktiviteter varje månad.
● Prata om kommande event under våren, efter insparken – Åre-resan som de kan delta
i nästa år, Kick-off för de som är sugna på att engagera sig (kryssning),
Personalvetardagen.
● Prata om utbildningen, vilken termin du går och fokusera kanske främst på de kurser
de har framför sig närmsta tiden.
● Prata om Samhällsvetenskapliga föreningen, att vi har ett eget rum på Bojan och att
det är vår ”studentpub”. Man kan följa Bojan och samhällsvetenskapliga föreningen
på Facebook och få uppdateringar om vad som händer, tex. ”bojan on thursdays”.
● Prata om utskotten: Nöje, Utbildning, Näringsliv och PR- och marknadsföring, att det
är en bra idé att gå på flera första utskottsmöten för att få en inblick i vad som är
roligt.

● Prata om SthlmUPs kommunikationskanaler, hur klassgruppen fungerar,
SthlmUP-gruppen på Facebook (SthlmUP – Stockholms Universitets
Personalvetarförening), hemsidan (framför allt ”ny-student fliken) och Instagram.
● Prata om P-riks: P-riks är vår paraplyorganisation, alltså de som ”står över” samtliga
personalvetarföreningar i Sverige. De erbjuder oss utbildningar, helger där vi får
umgås och utbyta erfarenheter runt om i Sverige och ger oss bidrag för att kunna
erbjuda t.ex. insparken. Alla medlemmar i SthlmUP är automatiskt medlemmar i
P-riks!
● Prata om medlemskap i SthlmUP, det är gratis och krävs för att delta på samtliga
aktiviteter. Anledningen att vi behöver medlemmar är för att vi är med i P-riks och
behöver rapportera hur många vi är för att få bidrag. Man blir medlem på hemsidan
och behöver uppdatera sitt medlemskap varje år (inte varje termin). Varje gång det är
dags att uppdatera medlemskapet skickar vi ut ett mail med en länk som man klickar
på (går på en sekund).
● Prata om utbytestermin termin fem.
● Prata om pluggställen. Biblioteket, studenthuset, allhuset, geohuset, studentpalatset
Odenplan - eller berätta om de ställen du som fadder uppskattar.
● Prata om de olika inriktningarna och att det är viktigt att välja det som man tycker
verkar roligt, i övrigt spelar det inte så stor roll.
● Prata om var på universitetet PAO-programmet håller till, på psykologen, södra
husen, pedagogen osv.

Inför ett fadderskap
Som fadder kommer T1:orna att förlita sig på dig och därför kan det vara bra att du följer
vissa riktlinjer för att inte komplicera er relation.
● Under insparken ska vi inte starta någon form av romantisk relation till T1:orna då
detta kan medföra problem för både dig och T1:an. Denna riktlinje gäller fram till
insparkssittningen.
● Det är även viktigt att man håller sig till en lagom mängd alkohol då man ska kunna
vara respektabel samt representera Sthlmup. Man får konsumera alkohol (inget
förbud) men med måtta.

● Man får inte hetsa de nya studenterna till att konsumera alkohol. Vi har ingen
alkoholhets i Sthlmup och T1:orna ska inte känna sig tvungna till något de egentligen
inte vill.
● Uppträd respektabelt. Tänk på hur du framstår och kom ihåg att du representerar hela
föreningen.

