
Stort grattis till antagningen på Socionomprogrammet på

Lunds Universitet!
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 HT21 (även kallad nollning

HT21). Novischperioden 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. 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!

Novischperioden innehåller förhoppningsvis (beroende på rådande restriktioner) flera

schemalagda aktiviteter under ca. 4v för att sedan ta en liten paus där ni har tid att förbereda

er inför er första tenta. Självklart kommer vi planera in ett tillfälle där även vi

förhoppningsvis kan hjälpa er med detta. Efter tentan firar vi självklart!! Mer info kring

novischperioden kommer i Facebook-gruppen som vi berättar om i brevet.

Novischperioden 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 30/8 får vi äntligen träffa dig via zoom och berättar

mer om hur Novischperioden fungerar och vad vi kommer att göra.

Närmare inpå Novischperiodens start kommer ni få mer info angående kostnad för att delta

på denna och även hur ni anmäler er till den. För att kunna vara med på en del av

Novischaktiviteterna 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.

Det kan 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 SOPA11HT21LUND 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. 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 då bli inbjuden till en separat grupp som enbart riktar sig till

Novischperioden, därav namnet Novischperiod HT21. Den ordinarie gruppen är till för er

studenter som tillhör campus Lund, och fungerar som er klassgrupp under hela er

studietid: https://www.facebook.com/groups/4089779201100961

Klassgruppen är till för att ni ska kunna ställa frågor till varandra om allt från skolan till vart

den godaste lunchen finns att köpa i lund.

Har du några som helst frågor så kontakta novischeri.socionom@samvetet.lu.se

Du kan även kontakta oss via Facebook och du hittar våra namn längre ner i brevet.

Novischperioden är något du kommer att minnas länge och du kommer att få vänner för livet!

Vi hoppas på att kunna genomföra en Novischperiod på plats med varandra, men om den

möjligheten inte finns kommer vi ha det hur kul som helst ändå via Zoom!!!

Vi ser verkligen fram emot att få träffa dig!

Vi ses på Zoom-pis!
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Rasmus Johnsson           Viktor Torstensson Tilda Törnquist        Wilde Wiik
Novischgeneral                           Vice-general Vice-general Vice-general

https://www.facebook.com/groups/4089779201100961
mailto:novischeri.socionom@samvetet.lu.se

