
Studentene skal lykkes, 11.-12.12.2017 

Oppsummering workshop: 

Lykkepromille – veien videre for 
rusmiddelforebyggende arbeid i 
fadderuken 
 

Tiltak Motkrefter Ressurser Evt. 
kontaktinfo 

Pott med midler til 
alkoholfokusfrie arrangementer 
som fadderstyrene kan søke 
penger av.  
(200.000) 

Mangler store nok 
lokaler og lokalene 
er dyre. Lett å booke 
et utested og ha fest 

Ansatte: 
Studiestarts-
koordinator 
Fadder-
koordinator 
Studentlivs-
koordinator 
Studentparlame
ntet 

Silje C. Andersen, 
Studiestarts- 
Koordinator, 
HiOA 

Kurs og bevisstgjøring av faddere 
og fadderstyrer 

Sammenligning med 
andre institusjoner i 
Oslo («De har 
mer/mindre fest enn 
oss») 

Lykkepromille 
Sikresiden.no/fa
dder 

-«- 

«Inspirasjonskort» - et NTNU-
tiltak med beskrivelser av 
aktiviteter man kan gjøre. F.eks. 
en velkomstlunsj der nye 
studenter kan mingle med 
hverandre og ansatte på sitt 
institutt. 

Koster penger 
Ansatte må være 
villige til å prøve ut 
tiltak, og tilbringe tid 
med studenter på 
BA-nivå. 

Instituttene 
Læringsmiljø 
Aktivitetshus 

Maren Rotmo, 
Sit, 
Rådgiver  
God Start 

Gi info dersom det er muligheter 
for å jobbe i grupper utover i 
semesteret. Senke det sosiale 
presset for de få ukene det er 
fadderperiode.  

  -«- 

Førstesemester-utvalg 
(leder for fadderuken, 
studentrådsleder, representanter 
fra samskipnad, veileder fra 
studiested, evt.studieleder, 
faglige ansatte, etc). 
Jobber med program, skolering 
av faddere, informasjon 

Kultur 
Tradisjoner 
Gubbeveldet 

Lykkepromille 
Samskipnad 
(Rådgivnings-
opplæring) 

 

Selge mindre enheter (f.eks. 0,2)    



Det tar tid å stå i kø, m.m. og da 
drikker man mindre 
Tilstedeværelse på 
fadderarrangementer 
Edru ansatt, deler ut vann, passer 
litt på 

Penger og tid 
Få noen til å jobbe 
kveldstid i tillegg til 
full dagtid 

Studentvert i 
samskipnad 
(tid og penger) 

Øystein Strømsnes 
ost@studentinord.
no 

Økt fokus på ensomme 
studenter, er gjerne de samme 
studentene som ikke ønsker å 
delta på arrangementer med 
alkohol. Ha faglig fokus. 

   

Fadderskolering i forkant 
Økt fokus på fadderrollen 
Ansvarliggjøre 

   

Studentlounge på campus, med 
brettspill, bordtennis, sitteplasser 
osv. Rommet er åpent hele tiden.  
Noen linjeforeninger bruker det 
til ukentlige treff og 
konkurranser.  
Ble brukt hver kveld i fadderuken. 
Promoterte med kaffe, boller osv. 

Fysisk rom på 
campus 
Bookingsystem med 
tilgjengelighet 
Økonomi 
 

Velferdstinget 
Studentråd 
Drift –  
campus 
utvikling 

Isabelle Gabarro 
Sit 
Prosjektleder 
God Start 
 
Issy.gabarro@gmai
l.com 

Trivselsverter på 
studentboligene.  
Studenter som bor der, får lønn 
et par timer hver uke.  
Ansvar for inkludering på 
boligene, arrangement i 
«kollektivet» uten alkohol. 
Vertene får opplæring i bla «Den 
vanskelige samtalen», samlinger 
etc. En i boligavd. har ansvar for å 
følge opp trivselsvert. 

Økonomi 
Rolleavklaing for 
vertene 

Studentene selv 
Økonomi 
Tilbud om 
oppfølging 

Eline.stenseth@ 
Samskipnaden.no 

Samarbeid mellom 
studentorganisasjonee, 
samskipnader, administrasjon. 
Alle aktiviteter inn på timeplanen, 
uten kategorisering, ikke fokus på 
alkohol 
Felles offisielt program 

 Student-
organisasjoner 

Marianne Sundby 
Høyskolen 
Kristiania 
 
Marianne.sundby 
@kristiania.no 

 

Tusen takk for deres deltagelse og virkelig gode bidrag til workshopen! Ikke nøl med å ta kontakt 
med oss og hverandre for å videreutvikle gode tiltak for kommende fadderuker! 

 

Beste hilsen 

Tine Øverseth Blomfeldt, 

Konsulent Studentliv, Sammen Råd og Karriere 
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Tine.blomfeldt@sammen.no  

og 

Ingvill Skjold-Thorkildsen 

Rådgiver, Sammen Råd og Karriere 

Ingvill.skjold-thorkildsen@sammen.no  
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