Stort og smått om fadderperioden
Presentert av faddersjef, Eirik Varnes.
Dette informasjonsskrivet er presentert i samarbeid med:

Hei, siden du nå sitter og leser denne guiden betyr det at du har kommet inn på Ingeniørvitenskap &
IKT. Gratulerer så mye med det, du har store ting i vente! Hvert år starter høstsemesteret med
fadderperioden, og på NTNU varer denne i to uker. I løpet av disse to ukene vil studenter fra eldre
årskull i studieprogrammene hjelpe nye studenter med å starte studentlivet.

Her kommer en kalenderoversikt over hybridas fadderperiode, gjerne ta skjermbilde av denne slik at
den alltid er lett tilgjengelig. Dere vil også bli invitert til i en Facebookgruppe for fadderperioden, og
det er viktig å godta denne invitasjonen for å få med seg viktig informasjon om fadderukene. Videre
informasjon om oppmøtested og tid vil komme på denne facebookgruppen.
I løpet av den første uken av fadderperioden vil det ikke være normal undervisning. NTNU har da sitt
eget introduksjonskurs som heter teknostart hvor dere vil bli delt inn i grupper og jobbe sammen på
et prosjekt. Teknostart varer fra morgenen til litt utpå formiddagen første uken tirsdag – fredag.

NB!
Et arrangement som ikke er inkludert i denne oversikten er en Meet & Greet på søndag 14.August.
Jentekomiteen i Hybrida, Ladybugs, vil sammen med NTNU arrangere velkomstdag for alle jentene.
For guttene vil det være mulig å møte opp på skolen hvor det vil være faddere å slå av en prat med,
samt stille spørsmål til om det er dere noe lurer på. Begge arrangementene er en kjempefin mulighet
til å møte noen av de kommende medstudentene deres, og jeg vil anbefale alle å møte opp på dette.

Mandag 15. August: Immatrikulering
! Viktig ! Om dere ikke møter opp på immatrikulering kan dere miste studieplassen.
Dette er den første offisielle dagen av fadderperioden, og også deres første dag som studenter på
I&IKT. Dagen starter med at dere deltar på NTNU´s immatrikulering, som offisielt gjør dere studenter
på studieprogrammet. Det vil da være diverse innslag fra NTNU. Når immatrikuleringen er over vil
dere bli delt inn i faddergrupper og få en omvisning på Gløshaugen campus. Det er her dere vil
tilbringe de fleste arbeidsdagene deres fremover. Etter omvisningen vil det bli grilling i
høyskoleparken, og dere vil få tid til å bli kjent innad i faddergruppene. Dere vil så få muligheten til å
ta turen hjem og få samlet dere litt, før det blir immatrikuleringsfest på kvelden.
Pakkeliste: Klær til å grille ute i, kle deg etter været. Til selve immatrikuleringsfesten vil jeg anbefale
klesplagg med fargen til din respektive gruppe, det er stemning!

Tirsdag 16. August: Temafest
Allerede nå i andre dag av fadderperioden får dere muligheten til å bli kjent på tvers av
faddergruppene. Hver gruppe vil bli splittet i to, hvor den ene delen skal møtes på linjeforeningens
egne bar, og den andre delen skal konkurrere mot hverandre. Dette er første mulighet til å samle
poeng til sin faddergruppen, og gjennom hele fadderperioden vil det være mange anledninger til å
sanke poeng til egen gruppe. Dette gjøres ved å vise innsats, lagånd, og generelt være den gruppen
som gir mest gass. Det å stå igjen som vinnerne av fadderperioden er en helt ekstrem stor ære, så
her er det bare å gi alt.
For de som skal på kjelleren (hybridas bar) vil tema være «Facebook fest». Pakkeliste er da en hvit
billig t-skjorte, og noe å tagge hverandre med.
For de som skal konkurrere gjelder det å møte opp i de raskeste outfitet dere har, for temaet er
«Rask».

Onsdag 17. August: Presentasjon med Tekna og Minigolf
Onsdagen starter med en kort presentasjon med fagforbundet Tekna, som er en fagforening for
studenter. Presentasjonen vil ta sted på Gløshaugen, og her vil Tekna presentere de mange fordelene
som følger av å være en del av deres organisasjon. Senere på ettermiddagen vil det bli minigolf og
mingling på Trondheim Camping, før vi ser hvor resten av kvelden bringer oss.
Pakkeliste: Kle deg etter forholdene, ikke ulovlig å kle seg i sine fresheste golfklær ;)

Torsdag 18. August: Camp Kulinaris
Teknostart vil gå som normalt. Etter teknostart vil hver faddergruppe samles, og dere vil dra hjem til
en fadder og skape matmagi. Dere skal sammen velge en rett dere skal lage, og konkurrere mot de
andre gruppene om å lage den mest imponerende retten. Retten vil bli bedømt på: Utseende,
kreativitet og X-faktor. Samtidig er stemningen på kjøkkenet den viktigste faktoren for kapre viktige
poeng til din faddergruppe.

Fredag 19. August: Ut på tur, aldri sur
På fredagen er det duket for tur. Det vil være en rekke utfordringer som møter gruppene på turen, så
her gjelder det å være skjerpet. Det vil bli arrangert mange ulike aktiviteter og grilling, og her blir det
også mulighet for å sanke poeng til sin faddergruppe! Om det mot formodning skulle bli drittvær så
blir det alternativt opplegg.
Pakkeliste: Badetøy, håndkle, varme klær, sitteunderlag.

Lørdag 20. August: Toga
Det er tradisjon på NTNU for å arrangere toga-aften første lørdagen i fadderperioden. Toga er fra SNL
beskrevet som: «Toga var fra gammelt av drakten til den frie romerske borger.». På NTNU er toga et
sengetøy laken som man knytter og fester på kroppen etter beste evne og under toga-aften bærer
alle en slik toga. De ulike faddergruppene blir blandet på vorspiel, før turen går videre til et utested i
Trondheim.
Pakkeliste: Sengelaken (Obs. ikke stretch).

Søndag 21. August: Heltenes Arena
Etter å ha vandret rundt i Trondheims gater de sene nattetimer, i kun et laken, så får dere muligheten
til å etterleve uttrykket «Helt om natten, helt om dagen». Første Søndag i FP handler om å vise de
andre faddergruppene hvilke grupper som fortjener heltestatus. Det vil bli en rekke konkurranser
med poeng i potten, men viktigst av dem alle er volleyball turneringen.
Pakkeliste: idrettstøy, vannflaske, snacks.

Mandag 22. August: Leilighet til deilighet
NB. Mandag 22. August er første dag med vanlige forelesninger. Fadderne kan hjelpe deg med å
komme deg til riktige forelesninger og å sette opp timeplan. Her er det bare å spørre!
Sitter du igjen med en følelse av å ikke få reist nok i sommer? Fortvil ikke. Leilighet til deilighet er et
arrangement som vil ta deg med på en reise du sent vil glemme. På leilighet til deilighet blir dere delt
inn i grupper som tar reisen fra en studenthybel til en annen. Hver hybel vil ha et unikt tema, og sine
unike utfordringer.
Pakkeliste: Kle deg etter været, det vil bli en del gåing mellom hyblene.

Tirsdag 23. August: TP-fest
TP står for Teknologiporten, og er en studentorganisasjon som knytter studenter til næringslivet. TP
arrangerer en rekke bedpresser (slapp av, du finner ut hva en bedpress er. Det er nice!) og
linjeforeningen Hybrida er en av linjeforeningene som samarbeider med TP. Teknologiporten inviterer
oss derfor til presentasjon på dagen, og til fest med dem på kvelden. Det vil bli arrangert vorspiel
internt i faddergruppene før vi tar turen videre til utestedet Studio26 og fester med de andre
linjeforeningene som samarbeider med TP. Benytt muligheten til å bli kjent med studenter fra et
annet studieprogram!
Pakkeliste: Fritt Vilt, åpen kleskode

Onsdag 24. August: Herre/Kvinne kveld
På denne dagen inviterer jentekomiteen på linjeforeningen alle jentene til rekekveld. Gutta blir
invitert til lager11 for å spise der. Utover kvelden vil alle samles på lager11, og det vil bli konsert med
linjeforeningsbandet ståpels.
Pakkeliste: Pyntet, herrene i dress og kvinnene i kjole.

Torsdag 25. August: Rebus med CGI
Denne rebusen gir på ny en mulighet til å samle poeng for å gå ut av fadderperioden som den
seirende gruppen. På ettermiddagen vil faddergruppene samles til rebus på Gløshaugen. Postene på
rebusen vil bli arrangert av de ulike interne gruppene i Hybrida, i tillegg til at bedriften CGI og TP også
stiller med post. CGI inviterer oss deretter til en kort presentasjon av bedriften, etterfulgt av
bespisning og mingling på vrimle. Dette blir på mange måter deres første bedpres. Klarer dere å
utvide nettverket deres på LinkedIn da?

Fredag 26. August: Temafest
Her gjentar vi samme temafest som forrige tirsdag, men gruppene som var på kjelleren forrige gang
konkurrerer og visa versa. Se info fra tirsdag 16. August.

Lørdag 27. August: Faddernes Aften
Nå er det på tide at dere fadderbarn får lov å ta litt styring. Faddernes aften handler om å hylle
fadderne, og invitere dem på et arrangement som dere nye studenter arrangerer. Her får dere en
gylden mulighet til å sjefe over fadderne deres. Dere skal hylle fadderne, men det betyr ikke
nødvendigvis at fadderne skal få det så fryktelig behagelig ;) Vær kreative her, nesten alt er lov.

Søndag 28. August: Restitusjon
To innholdsrike uker går mot slutten, og det er på tide å sette av tid til å komme seg til hektene igjen.

Alkohol og drikkekultur
Fadderperioden er fullstappet av aktiviteter, og vi i fadderkomiteen har stått på for at fadderperioden
skal være så inkluderende og innholdsrik som mulig. Som du sikkert ser så er mange av
arrangementene beskrevet som «fester», temafest, immatrikuleringsfest, TP-fest osv. Festing er ofte
forbundet med alkohol og fylla. Festkulturen i Norge, og spesielt kulturen i studiemiljøet er slik at
mange velger å drikke. Slik vil det også være i fadderperioden.
Jeg vil presisere at det på ingen måte er et krav om å drikke på noe som helst arrangement. Alle
arrangementene vi setter opp i fadderperioden skal være slik at forutsetningene for å føle seg
inkludert og komfortabel skal være like, uavhengig om du drikker eller ikke.
Det skal ikke bli utført drikkepress fra noen faddere, og hvis du noen gang føler deg utsatt for
åpenbart drikkepress ønsker jeg at du sier ifra til en fadder du stoler på, eller meg. Du kan også bruke
Hybrida sitt varslingssystem
Som regel når du føler deg utsatt for drikkepress fra noen andre mener ikke denne personen deg noe
vondt. Spørsmål som «Hvorfor drikker du ikke?», «Vil du ha en pils?» og «Kom igjen, bare ta deg en
pils da, det går fint» er ofte ikke ment som drikkepress fra den andre part, men som et forsøk på å
inkludere. Det at det ikke er ment vondt gjør det ikke nødvendigvis noe lettere å håndtere.
Det er ofte det å føle seg utenfor, og ikke som en del av gjengen som er det verste med å ikke drikke
på fest. Dette er en øvelse som krever trening. Mange føler det er vanskelig å stå imot drikkepress
uten en «gyldig grunn» som religion, helse osv. Det blir slik at man må forsvare hvorfor man ikke
drikker, og dette er en kamp mange ikke gidder å ta, og dermed gir etter for drikkepresset. Det kan
derfor virke som om du er den eneste som ikke vil drikke, men i statistisk sett så er det nok flere i
rommet som har et anstrengt forhold til alkohol. Blant studenter så svarer nesten halvparten at de
synes det er for mye drikking i fadderperioden. Like stor andel svarer at de synes det er ubehagelig å
takke nei til alkohol. 1/3 takker heller ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke ønsker å drikke.
Dette er trist statistikk. Jeg ønsker at vi i fadderperioden har et bevisst forhold til disse tallene. Om du
ikke ønsker å drikke så er det helt fint, du er like mye invitert og en del av festen som resten. Og om
du føler på drikkepress så er du nok ikke alene om det. Jeg ønsker at vi sammen skal lage et miljø
hvor både det å drikke, og det å ikke drikke er likestilt akseptert. Dette kan du hjelpe meg med, ved å
være bevisst på egne holdninger og valg rundt alkohol.
I undersøkelser som er gjort på norske universiteter så kommer det frem at 1 av 5 som velger å ikke
delta i fadderukene sier at det er alkoholbruken som er grunnen. Om du vurderer å ikke delta i
fadderperioden på grunn av dette så ber jeg deg så inderlig om å revurdere. Fadderukene er en
utrolig fin tid, og du vil gå glipp av utrolig mye om du ikke deltar. Om du velger å delta, for å så trekke
deg bort fra fadderperioden hadde jeg satt stor pris på tilbakemelding på hva som gjorde at du trakk
deg.

Varslingssystem
Om du opplever noe ubehagelig i løpet av fadderperioden ønsker jeg at du tar det opp med meg,
eller en fadder du stoler på. Om du av ulike grunner ikke ønsker å si det til noen av oss, eller at du
ønsker å være anonym så har linjeforeningen en egen varslingsside du kan bruke. Gå inn på
Hybrida.no, og trykk på «Send inn avviksmelding» feltet som er opp imot høyre hjørne. Her kan du
sende inn en avviksmelding med navn eller som anonym. Vi tar disse på alvor og ønsker at du melder
inn en gang for mye enn en gang for lite.
Link til avvik innmelding: Avviksmelding

