
Referat Faddersjefmøte 13.11.2014

1. Presentasjon av nettverk

Til stede: Fadderutvalg sentralt, Faddersjef TF, Faddersjefene UV, Faddersjef Jus, 

Faddersjefene HF

Kjetil opplyser om faddersjefnettverket og den nye ordningen med faddersjefer på 

fakultetene.

Orienteringer om prosessen:

HF har laget nettskjema for påmelding av faddere, og skal møte webredaktør som 

skal lage en ny nettside.

Jus har booket nesten alt, har et program og er ganske klar til å sette i gang, eldre 

fadderbarn får en egen faddergruppe. Planlegger litt sidestilt program til 

internasjonale.

Det diskuteres et vurderingssystem til kåring av «årets fadder».

Det prates om at vi ikke skal stå for drikking og festing.

UV har tre utvekslingsplasser, og kanskje 10 fadderbarn til, og de har funnet faddere 

til den ene lille faddergruppa. Det er ikke noe å gjøre før de allerede er der. De som 

jobber med utvekslingsstudentene har allerede lagd et opplegg.

TF begynte jobben i går, har ikke helt fått oversikten. Har vært i kontakt med 

fakultetets utvekslingsstudenter. Ellers kommer de fleste for å ta fag, ikke for å gå 

løp.

Fadderutvalget sentralt startet i september, har vært i kontakt med Kjetil og fått en 

veldig bra opplæring. Har allerede sett på noen ting som skal tas opp.



2. Arrangementer

Mest for de internasjonale studentene, for alle internasjonale. Arrangemente er 

alkoholfokusfrie. Det har blitt lagd en første oversikt sentralt, som er godkjent av 

fakultetsansatte.

For fakultetene er det et annet utgangspunkt, siden det er internasjonale studenter nå.

Arrangementene diskuteres. Det blir enighet om planen.

3. Rekruttering

Det blir opplyst om at faddergodene er begrenset, men tilstrekkelig.

Plakater diskuteres. De burde heller spares til høsten, siden behovet er større der. 

Dette skal tas opp igjen etter jul.

Spørsmålet om hvordan gruppene fordeles drøftes.

4. Eventuelt

Vi prater om at vi må bruke facebookgruppa til kommunikasjon. Det oppfordres til å 

gi tilbakemeldinger på hvordan møtene fungerer.

Datoene til helgen på Soria Moria blir satt på 27. februar til 1. mars 2015.


