
Faddersjefseminar fredag 26. januar 2018

Hva kan Eiendomsavdelingen(EA) bistå faddersjefene med? 



Hvordan booke rom?

• Fadderarrangement – send e-post til 

arrangementer@admin.uio.no

• Foreningsaktiviteter – send inn 

søknadsskjema fra nett 

https://www.uio.no/livet-rundt-

studiene/foreninger/rombestilling

Vi trenger samme informasjon ved 

Fadderarrangement som etterspørres i 

skjema på nett – derfor greit å ta 

utgangspunkt i dette når dere sender oss 

søknad på e-post

mailto:arrangementer@admin.uio.no
https://www.uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger/rombestilling


Rutiner for å søke om 

skjenkebevilling

• Alle som skal ha servering av alkohol 

utendørs må ha Grunneiers tillatelse når de 

søker om skjenkebevilling. I tillegg må de 

ha plantegning der aktuelt område er 

merket av

• Studentforeninger med egne kjellere

skal ha Grunneiers tillatelse hvis de skal ha 

alkoholservering i andre lokaler enn i egen 

kjeller

• Det er arrangør som er ansvarlig for å 

søker om skjenkebevilling – må ha en 

ansvarlig som er edru under hele 

arrangementet

• Mer om Skjenking av alkohol

http://www.uio.no/om/regelverk/eiendom/leie-lokaler/skjenking-av-alkohol/


Vekter

• Hovedregel – alltid vekter på hverdager 

etter kl.22.30, lørdag og søndag etter 

kl.18.00

• Timepris for vekter kroner 450,- eks. mva. 

Minimum bestilling tre timer. Bestilles 

vekter mindre enn 36 timer før 

arrangementet, kommer ett på kroner 250,-

eks. mva. pr. time

• Hvorfor vekter?

 Låse deltakere inn og ut av bygninger

 Passe på at det ikke er uvedkommende til 

stede i bygningen, spesielt etter at 

arrangementet er avsluttet

 Fjerne eventuelle personer som er uønsket 

under arrangementet (pga. bråk, overstadig 

beruselse og lignende)

 Påse at branninstruks følges, lede en 

eventuell evakuering

 Gi førstehjelp og tilkalle legehjelp ved behov



Utstyr til utlån

• Klappbord, grå plast 152 x 76 cm

• Klappstoler, sort plast

• Telt, 3 x 6 m og 2 x 3 m

• A-bukk, 50 x 70 cm plakat

Send e-post til arrangementer@admin.uio.no

Alt annet utstyr må dere leie inn.

Strøm utendørs?

mailto:arrangementer@admin.uio.no


Bruk studentkjellerne

• Fint å bli kjent med foreningene som sørger 

for sosialt liv og møteplasser for studenter

• Har skjenkebevilling

• Har egne vaktgrupper



Oppsummering og spørsmål

• Søk god tid før arrangementet – oppgi «all» informasjon i første e-post

• Låne utstyr – husk førstemann til mølla prinsippet

• Kildesortering på hele UiO – rydd opp – kast søppel

• Bruk alltid arrangementer@admin.uio.no

?
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