Stort grattis till antagningen på socionomprogrammet i Lund!
Detta brev riktar sig till dig som kommer tillbringa din studietid på socialhögskolan i Lund,
eller så som vi gillar att kalla vår del av Lunds universitet: Sopis!
Med detta brev vill vi även välkomna dig till novischperioden HT17 (även kallad nollning
HT17). Nollningen finns till för att ni ska lära känna varandra i klassen och under denna
period kommer vi faddrar göra vårt yttersta för att du ska känna dig välkommen till Lund och
vi kommer svara på alla era frågor om skolan och universitetslivet. Vi ska också visa dig
studentlivet som finns här i Lund och ni ska givetvis ha väldigt, väldigt roligt! Vi kommer ha
schemalagda aktiviteter fram till 22/9, för att sedan ta paus i tre veckor. Detta för att ni
ordentligt ska kunna fokusera på studierna innan första tentamen, som är den 13/10, vilken vi
sedan firar med en avslutande finsittning samma kväll.
Nollningen är en del av det arbete som Socionomsektionen gör för oss studenter.
Socionomsektionen är en del av Samhällsvetarkåren i Lund och vi följer både kårens och
sektionens värderingar och riktlinjer. Den 28/8 får vi äntligen träffa dig och då bjuder vi på
fika och berättar mer om hur nollningen fungerar och vad vi kommer att göra.
För att vara med på nollningsaktiviteter ta vi en nollningsavgift på 60 kr (som täcker hela
Novischperioden) denna avgift kommer att gå tillbaka till dig i olika former. Utöver dessa 60
kr tillkommer priset för de sittningar och utgångar som du vill vara med på. (Om det är någon
som gärna vill vara med men som inte kan på grund av ekonomiska skäl kontakta
novischeri.socionom@samvetet.lu.se så fort som möjligt så kan vi komma fram till en
lösning). För att kunna vara med på nollningen behöver du även betala in till Studentlund och
vara med i Samhällsvetarkåren. Mer information om detta får du i brevet från
Socionomsektionen, men vi kan redan här säga att ett medlemskap i Studentlund och
samhällsvetarkåren öppnar upp för mycket roligheter och en helt ny värld inom Lunds
studentliv.
Redan nu kan det vara bra att tänka på att du kommer behöva ha med dig lite olika saker när
du tar del av Lunds grymma studentliv. Novischperioden erbjuder bland annat aktiviteter där
det kan det vara bra att ha med sig lite utklädnader t.ex. något barnsligt, oömma kläder
och givetvis massa bling, glitter och glamour. Även pyssellådan kan vara till stor hjälp om
man vill.
I facebookgruppen SOPA11HT17LUND kommer mer information om Novischperioden att
komma ut, även annan information om vad som händer under studietiden. Här kan du även
ställa frågor om skolan och allmänt om Lund.
https://www.facebook.com/groups/1936084219994161/
I gruppen kommer det även att komma upp en länk där du har möjlighet att anmäla dig och
betala in till de aktiviteter som du vill vara med på. Du kommer att ha möjlighet att betala till
och med den första veckan på nollningen dvs. 2/9. OBS! Vissa aktiviteter står med även om
de inte kostar något, detta för att vi behöver veta hur många som kommer. Det kommer även
att finnas fler aktiviteter än de som står med där, mer info om dem kommer på välkomstfikat.
Fredagen den 25/8 kommer Slaget om Samvetet att äga rum, en stor aktivitet för alla program
i samhällsvetarkåren. Detta är en jätterolig aktivitet som vi gärna vill att så många som
möjligt ska vara med på! I och med att vår egen nollning inte har dragit igång då ännu, så
kommer vi att anordna en lite smygstart på nollningen med en träff på torsdagen 24/8 så att vi

kan bygga upp lite lagkänsla och tagga in för det stora slaget. Även detta event kommer att
skrivas mer om i facebookgruppen.
Vid frågor kontakta novischeri.socionom@samvetet.lu.se
Novisperioden är något du kommer att minnas länge och du kommer att få vänner för livet!
Vi ser verkligen fram emot att få träffa dig! Vi ses på Sopis!
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