
Vi faddrar vill passa på att hälsa er nollor varmt välkomna till Umeå Universitet!  
Med detta välkomstbrev vill vi även passa på att bjuda in er till 
Logopedprogrammets mottagning hösten 2020, där ni får möjlighet att lära känna 
både oss faddrar och era nya klasskamrater. Vi hoppas att ni är lika taggade som 
oss och vill delta i de två fullspäckade nollningsveckorna vi har planerat för er! Vi 
kommer leka, skratta, umgås och festa. Med Covid-19 blir uppstarten på terminen 
kanske lite mer annorlunda än vanligt (se rubrik ”Covid-19” nedan) men 
tillsammans gör vi det bästa av situationen. Vi hoppas att dessa två veckor ska ge 
er fina minnen för livet, en bättre uppfattning om Umeå som studentstad och 
såklart nya bekantskaper. Nollningen är självklart inte obligatorisk men ett utmärkt 
sätt för dig som ny student och ny i Umeå att komma in i studentlivet och i din nya 
klass! 

 
Varför kallar vi er nollor? 
Det är inte för att ni är dåliga, utan helt enkelt för att ni inte ännu har skrapat ihop 
några högskolepoäng. Om ni hellre föredrar beskrivningen "fadderbarn" är det fritt 
fram att kalla er för det, men i våra ögon kommer ni vara nollor fram till eran första 
avklarade kurs! 

Vad behöver ni skaffa inför nollningen? 
Alla som vill vara med på aktiviteterna ska ha med sig en vit T-shirt! Valfri storlek 
men vi rekommenderar en lite mer "oversized" tröja. Tröjorna ska dekoreras och 
pimpas så ta inte er nyinköpta T-shirt. Några aktiviteter (FINSITTNINGEN!!) kräver 
kårmedlemskap. Detta kan ni fixa i förväg på länken nedan, för att det sedan ska 
gå så smidigt som möjligt under nollningen. Vi faddrar rekommenderar 
kårmedlemskap starkt! 
Länk till ansökan om medlemskap: 
httos://www.membit.net/m4-member/Iociin/331 
Mer information om medicinska studentkåren: 
http://medicinska.se/ 

 
Vi rekommenderar även att ni ansöker om att gå med i gruppen 
"Logopedprogrommet XVI och XV" på Facebook, där kommer vi uppdatera 
eventuella ändringar för nollningen och ge er annan viktig information! 

 
För att ni alla och vi alla, ska få lite mer koll på er innan ni börjar, får ni väldigt gärna 
skriva in lite information om er själva i detta dokument. Det underlättar för oss om vi 
får lite koll på eventuella dieter och det blir kul att se varifrån alla kommer! 
Namnlista för nollningen  

 
Covid-19 
Denna termin kommer dock att vara lite speciell. Det kan inte ha undkommit 
någon att COVID-19 härjar ibland oss. Till höstterminen öppnar dock universitetet 
upp igen, och det känns otroligt kul att vi får träffas och ha en mottagning. Detta 
medför dock ett stort ansvar på oss som faddrar, och er som nollor att följa de 
aktuella riktlinjerna som folkhälsomyndigheten ger. Känner du dig sjuk, stanna 
hemma! Vi kommer inte att överskrida folkhälsomyndighetens förbud mot 



folksamlingar över 50 personer under nollningsperioden. Under alla de roliga 
aktiviteterna vi kommer att göra tillsammans under dessa två veckor kommer vi att 
försöka vara indelade i mindre nollegrupper, dels för att minska smittorisken men 
även för att ge er en chans att lära känna några av era kursare och oss faddrar lite 
bättre! Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan komma att ändras, 
aktiviteterna är preliminära och vi anpassar oss eftersom. Ändras något meddelar 
vi er snarast, information nås bäst via vår Facebookgrupp!  
 
Följ gärna de senaste uppdateringarna från Umeå Universitet gällande COVID-19: 
https://www.umu.se/covid-19/ 

 
Annat som är bra att tänka på... 
Umeå är en utmärkt cykelstad, men ifall ni inte hunnit få tag på en cykel fungerar 
även Umeås lokaltrafik superbra! Appen "Ultra vill mer" är den officiella appen för 
bussarna. Det kan vara svårt att hitta bostad i Umeå. Vi rekommenderar att du 
registrerar dig på www.bostaden.umea.se. De använder sig av ett kösystem, så ju 
längre tid du stått i kö, desto bättre. Studentbostäderna brukar inte ha jättelång 
"kötid".  Vi kan även rekommendera att gå med i andra Facebookgrupper såsom 
KÖP, BYT och SÄLJ - Umeå" och "Lägenheter i Umeå" 

 
Det kan vara svårt att hitta på campus i början (och även senare) men i appen 
"Mazemap " kan man skriva in namn på lokalerna och få en karta på var de finns 
(dock hittar appen inte lokaler på sjukhusområdet, där ni kommer att vara en del). 
Här finns även lite fler kartor över området: https://www.umu.se/kontakta-
oss/kartor/ 

 
Nollningsveckorna kommer att avslutas med en magisk finsittning på medicinska 
kårhuset Villan. Mer information gällande detta kommer såklart att komma 
framöver. Håll utkik! Avslutningsvis säger vi tack & hej så länge så ses vi 30/8. 
Hoppas ni är lika peppade som vi! 

 

Vi faddrar svarar såklart mer än gärna på eventuella frågor ni har, så tveka inte 
över att ta kontakt med oss! Ring oss eller skriv i Facebookgruppen. 

 

Sofia Thorén            073-081 79 39  

Linnea Sjöström     072–573 89 18 

Johanna Fransson  070–631 01 10 

Lisa Holm                 +358 504 005 366    

 

 

 

 



 
 

SCHEMA 
OBS! Vissa saker är preliminärbokade, så håll utkik i Facebookgruppen också om det sker 
ändringar. 

 
v. 
36  

Aktivitet  Tid/plats  Hungrig?  Dimma? Klädsel?  Kårmedlem? 

Sön  
30/8  

Infoträff med lära-
känna-lekar. 

 NUS, Norra entrén Nja 0/5 Beror på väder.  Nej 

Mån  
31/8  
  

Campusvandring  
+ kårleg  

Campus/ Kårhuset 
Villan 

Nej 0/5 Beror på väder.  Fixas! 

Tis  
1/9  

Pimpa nolle-outfits +  
5-kamp (Alt. 
Musikquiz) 

KAHOOT (lära känna) 

Norra 
Beteendevetarhuset, 

Campusängarna   
  

Nej 3/5 Oömma kläder 
som får plats 

under outfit!!  

Nej 

Ons  
2/9  

Cityorientering + fika  
(vi fixar lite fika) 

Centrum  Nja. Ät 
innan! 

0/5 Valfritt, 
under outfit!!  

Nej 

Tors  
3/9  

Vilodag  Vilodag -  
 

-  - 

Fre  
4/9  

Vilodag - 
Brännbollsyran om 
någon har tänkt gå! 

- - 
 

 - - 

Lör  
5/9  

Fulfest  Vinterträdgården  Nej 5/5 Tema meddelas Nej 

Sön  
6/9  

Vilodag  Vilodag    
 

- - 

v. 
37  

      
 

  
 

Mån  
7/9  

Faddermiddag Faddrar meddelar   3/5 Valfritt Nej 

Tis  
8/9  

Skattjakt  
  

Campusängarna  
  

Nej 2/5 Valfritt 
under outfit!  

Nej 

Ons  
9/9  

Vingelbrännboll 
med äldrekursare  

Campusängarna  Nej 6/5 Oömma kläder 
med outfits, 

såklart!  

Nej 

Tors  
10/9  

Vilodag   Vilodag   
 

- - 

Fre  
11/9  

EPP  
Kvällsaktivitet 

Kårhuset Villan  Nja 2/5 Valfritt.  Ja! 

Lör  
12/9  

Finsittning!  Kårhuset Villan  Ja  5/5 Faaancy!  Ja! 

 
 

- Vi vill även nämna att ”dimman” är helt frivillig!- 


