
Kjære nye kriminologistudenter!  

Gratulerer så mye med studieplass!  

  

Nå er det ikke lenge til vi setter i gang med studiestartsuka, og det gleder alle fadderne deres seg veldig til! 

Vi, faddersjefene deres, Katrine og Hannah, har gjort vårt beste for å forberede en uke med både sosial og 

faglig relevant moro, til tross for Covid-19 og ulike smittevernstiltak. Vi håper selvfølgelig at alle dere nye 

studenter blir med på så mye som mulig av dette!  

  

Til tross for at vi helst vil ha fullt oppmøte til alle aktiviteter, vet vi av tidligere erfaring at ikke alle får vært 

med på absolutt alt. Likevel er det noen ting det kan være lurt å få med seg: vi vil derfor anbefale å møte 

opp første dag, slik at du møter faddergruppen din. Dersom du ikke har mulighet til å stille opp denne 

dagen, er det bare å ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg selvfølgelig med å finne en faddergruppe du 

kan være med i resten av uka! Endringer i programmet kan forekomme, og disse vil bli informert om i 

Facebook-gruppen "Studiestartuka Kriminologi 2020", så meld deg inn i denne for å følge med på alt som 

skjer! :) 

  

Dersom du ikke har studert på Universitetet i Oslo eller brukt Studentweb tidligere, vil vi også anbefale deg 

at du får med deg denne registreringen. Av personlig erfaring vet vi at førstegangsbruk av Studentweb kan 

være litt forvirrende, så derfor vil vi hjelpe deg på tirsdagen i fadderuka slik at du både får registrert deg og 

meldt deg opp til fag! På bakgrunn av smittevernstiltak, vil din faddergruppe få tildelt en tid hvor dere kan 

møte opp og få hjelp til registreringen.  

  

Studiestartuka er en god mulighet for å bli kjent med medstudenter, studiet og universitetet. Vi oppfordrer 

derfor alle til å bli med på så mye som mulig, både av praktiske årsaker, men også for all moroa! På grunn 

av smittevernstiltak vil det foregå en del aktiviteter utendørs, samt samlinger i parkene rundt om i Oslo. 

Husk dermed å ta med passende klær! NB! Første dag i studiestartuka, altså mandagen, er alltid en lang 

med mange nye inntrykk, så husk å ta med nok klær og mat, og la skolesakene bli hjemme, disse trenger du 

ikke helt enda ;)  

  

Vi gleder oss masse til å se og høre fra dere, om det så er før, i, under eller etter studiestartuka! Så ikke nøl 

med å ta kontakt dersom det skulle være noe! Vi slår gjerne av en prat. 

  

 

 

Velkommen skal dere være!  

Hilsen Katrine og Hannah :)   

Katrine Djupvik Grindheim - 46951024 - katrine.grindheim@gmail.com  

Hannah Eftedal Knutsen - 45270787 - hannah.knutsen@hotmail.com  
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Facebook-gruppe - Studiestartuka Kriminologi 2020 

https://www.facebook.com/groups/576595583040013/ 
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