Varmt välkommen till Umeå universitet och årets inspark!
Du som har fått detta brev är antagen till Sociologiprogrammet med
inriktning sociologi/socialpsykologi, enskild kurs eller till kriminologi.
Saker har, som vi alla vet inte riktigt varit sig likt under 2020, men vi i
sociologiföreningen är i full gång med att anordna en inspark som
förhoppningsvis kommer att äga rum som vanligt de första veckorna av
terminen.

Insparken är till för alla, oavsett om du ska läsa fristående kurs eller
programmet och är ett utmärkt tillfälle att få lära känna dina kursare samt
oss faddrar. Under de första veckorna av terminen kommer det att
arrangeras olika aktiviteter och festligheter där du får möjlighet att delas in
i en grupp som du bland annat kommer tävla med.
Vi som håller i insparksveckorna är studenter på Sociologiprogrammet. Vi
vill gärna spendera vår tid med er för att ni ska få en så bra start som
möjligt på er studietid och ta del av den fantastiska atmosfär som insparken
medför. Ni är varmt välkomna att höra av er när som helst om ni undrar
över någonting gällande studierna, Umeå, insparken eller om ni bara vill
säga hej.
Vi vet att ni alla har miljoner frågor, så tveka aldrig att fråga, vi kommer
älska känslan av att känna oss behövda och försöka besvara allt så gott det
går!
Till sist hoppas vi att så många som möjligt vill vara med under dessa
veckor med tävlingar, lekar och andra aktiviteter.
Återigen, varmt välkomna!
Hälsningar, Faddrarna

Schema för insparken
- För att lätt hitta på campus, kolla in campuskartan på www.umu.se
(lättast är att googla ”campuskarta Umu”) eller ladda ner appen
”mazemap” som visar var olika salar och byggnader ligger.

Söndag 30/8 15:00 Utanför Beteendevetarhuset (BT)
Första dagen på insparken!
Idag träffas vi för första gången för att lära känna varandra och få ett
ansikte på alla nya klasskompisar. Vi kommer promenera runt i
campusområdet och ni kommer få lite info om bland annat var saker
och ting är så ni lättare kan hitta rätt sen. Här kommer ni även kunna
införskaffa kårmedlemskap!

Måndag 31/8 18:30 Utanför Beteendevetarhuset (BT)
Idag kommer vi avslöja temat och ni kommer delas in i
tävlingsgrupperna! Ni kommer få pyssla med era insparksoutfits så det
är väldigt viktigt att ni tar med en vit t-shirt idag, som ni sedan
kommer använda kommande insparksdagar!

Tisdag 1/9 18:00 Utanför Beteendevetarhuset (BT)
Första tävlingsdagen!
Oömma kläder är att föredra.

Onsdag 2/9 18:00 Utanför Beteendevetarhuset (BT)
Tävlingsdag två!

Torsdag 3/9
LEDIGT

Fredag 4/9 19:00 (information om lokal tillkommer i Facebookgruppen)
MASKERADFEST!!!
Tema: “Ursäkta att jag är sen, jag kom just från…”
Förhoppningsvis kommer detta bli av som planerat, men inget är
säkert i dessa tider så håll utkik i Facebook-gruppen!

Lördag 5/9
LEDIGT

Söndag 6/9
Denna kväll är det faddermiddag! Ni bestämmer tillsammans med era
faddrar var och när ni ska träffas. Mer information tillkommer. Nykter
dag för samtliga.

Måndag 7/9 18:00 Utanför Beteendevetarhuset (BT)
Tävlingsdag tre!

Tisdag 8/9
LEDIGT

Onsdag 9/9 18:00 Utanför Beteendevetarhuset (BT)
Sista tävlingsdagen!
Torsdag 10/9
LEDIGT

Fredag 11/9
LEDIGT

Lördag 12/9 14:00 på Campusängarna
Traditionsenlig brännboll!

Söndag 13/9 17:00 utanför Ica Mariehem
Mysig grillkväll på Nydala! Ta med eget grillbart att äta. Nykter dag
för samtliga.

Lördag 19/9 FINALSITTNING!
Finsittning!!!
Vi avslutar årets inspark med en sittning på Rouge. Klä dig i det du
känner dig som finast i. Mer info om biljetter tillkommer i Facebookgruppen.
Under sittningar är alla som pluggar programmet eller enstaka kurs
välkomna så detta är en chans till att lära känna fler studenter utöver
era faddrar!

Allmän info inför insparken
På grund av covid-19 kanske inte kårhusen eller andra uteställen är
öppna som vanligt, men om det är så att någon är fortsatt törstig,
danssugen eller bara vill förlänga en underbar kväll med goa
människor efter någon av våra aktiviteter så kommer det vara faddrar
som tar tillfället i akt att dra vidare ut. Till kårhusen behövs ett kårleg.
Det är frivilligt, men vi visar er gärna runt och uppskattar nya
bekantskapers sällskap. Även inne i stan finns det uteställen som vi
kan följas på. Kvällar när det vankas utgång, eller när vi faddrar
känner taggen så kommer vi att annonsera detta eller andra händelser i
insparksgruppen på Facebook. Nyktra faddrar kommer även i dessa
fall finnas med hela kvällen.
Aktivitetsinfo
Ingen alkoholhets får förekomma varken från faddrar eller nollor
under insparken. Det är tillåtet att ha med sig egen dryck på alla
aktiviteter förutom de dagar i schemat som är märkta med ”nykter dag
för samtliga”. Under insparken så kommer det varje kväll finnas
faddrar som är nyktra, de kommer att bära en speciell utstyrsel så att
du lätt ser vilka det är. Alla aktiviteter anordnade av
Sociologiföreningen (SOFUM) är planerade som alkoholfria.
Du är varmt välkommen att delta oavsett om du vill vara med på alla
insparksaktiviteter eller bara några av dem. Oavsett om du läser
enstaka kurs eller programmet så är ni härmed inbjudna till
studietidens roligaste veckor!
Kläder
Många aktiviteter under insparken kommer spenderas utomhus, så du
bör anpassa ditt klädval efter såväl solsken och regn som grisiga lekar.
Kom ihåg att vi befinner oss i Norrland, en varm tröja kan vara bra att
ha på kvällarna!

Info om Umeå Studentkår
När en börjar studera på Umeå universitet kan det vara bra att gå med
i studentkåren. Ett medlemskap i kåren ger dig rättigheter, möjligheter
och ett starkt studentliv. Nedan följer fyra skäl till att gå med i kåren.
- Dina rättigheter som student skyddas
- Föreningslivet blir starkare för dig (delar av medlemsavgiften går till
din kårförening och du har även möjlighet att engagera dig)
- Ett mer levande campus (föreläsningar, filmkvällar, studentpubar
mm.) möjliggörs tack vare ditt medlemskap i kåren.
- Förmåner såsom rabatter på kurslitteratur, resor och mat mm.
Medlemskap kommer finnas till försäljning första dagen vi ses, då
kommer medlemmar ur Sociologiföreningens styrelse finnas på plats
och ge er mer information. Du som pluggar sociologi, socialpsykologi
eller kriminologi tillhör Sociologiföreningen och vi ser gärna att ni
köper era medlemskap genom oss. Det gynnar oss alla och gör att vi i
framtiden kan göra ännu mer roligt tillsammans. Medlemskap går
även att införskaffa på www.umeastudentkar.se, men det går även att
köpa på plats i Lindellhallen (ligger på campus). En bit in på terminen
kommer en representant från Kåren komma och informera ännu lite
mer. Mer info om Sociologiföreningen går att finna nedan.
SOFUM - Sociologiföreningen (en del av umeå studentkår)
SOFUM är en förening för alla er studenter som läser fristående kurser
eller programkurser vid Sociologiska institutionen och som har betalat
medlemsavgift. Vårt huvudsakliga mål är att vi studenter skall få ut
det mesta möjliga av vår studietid. Genom kontinuerliga möten samlas
vi och diskuterar ämnen som har med vår studietid att göra: vad kan
bli bättre, vilka aktiviteter vill vi göra, hur programupplägget fungerar,
är momenten fulltäckande och så vidare. Studenter från de olika

terminerna är representanter och genom utbildningsutkott,
programråd, nöjesutskott och aktivt deltagande i BetSek
(Beteendevetarsektionen) hjälps vi åt att göra den här tiden i Umeå så
bra som möjligt! Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Vill du
bara veta hur det går till eller komma och surra med oss en stund?
Välkommen att höra av dig!
Vi finns i Norra Beteendevetarhuset där vårt mötesrum är men för
frågor innan höstens terminstart, hör av er på:
sofum.ord@umeastudentkar.se. Vi kommer även ut till er och hälsar
på när terminen kommit igång i samband med någon av era
föreläsningar där vi berättar mer ingående om oss och ni kan ställa era
frågor till oss direkt (information om datum och tid kommer på vår
sida på Facebook: SOFUM).
Checklista
• Gå med i insparksgruppen INSPARK SOCKRIM 2020 på
facebook.
• Gå med i Facebook-gruppen; SOFUM. Där kommer ni kunna
hitta begagnad studentlitteratur, fråga om boende och ta del av
annat som studenter i Sociologiföreningen lägger upp (vilket ni
också kommer vara snart!)
• Gilla sidan Sociologiföreningen Umeå Universitet på Facebook.
Där publiceras inlägg från styrelsen med sådant som de vill ska
nå ut till alla medlemmar, så som terminens evenemang,
protokoll och annat bra!
• Följ sociologernaumea på Instagram
• Ta med dig en vit t-shirt som är rymlig nog att ha en tröja under
(Obs, viktigt! Får ej glömmas!)

• Fundera över outfit till temafesten ifall du vill klä dig efter
temat, så du hinner få med dig saker hemifrån som eventuellt
kan passa till det!
• Ta med dig något du känner dig fin i att ha på dig på vår
avslutande finsittning.
För dig som flyttar till Umeå för första gången:
• Kika in Ultra-appen (busstabeller för stadsbussarna, det är även
billigare att köpa bussbiljett i appen än ombord på bussen). Om
du redan nu vet att du kommer bo utanför stan är det appen
tabussen.nu som gäller, där även regionbussarna finns
tillgängliga.
• Tips på hur du hittar en bostad i Umeå (www.bostaden.se,
www.balticgruppen.se, www.svenskastudenthus.se,
heimstaden.se, länkar finns även i insparksgruppen på Facebook)
• Ladda ner appen MazeMap som är ett bra hjälpmedel för att hitta
på campus!
För dig som börjar på universitet för första gången:
• Köp kurslitteratur! Vi faddrar tipsar gärna om forum där du kan
köpa litteratur lite billigare, eftersom det brukar gå åt en del
pengar till det. Till exempel; campusbokhandeln.se,
studentapan.se, kurslitteratur.se, eller skriv i SOFUM-gruppen
på facebook för att köpa kurslitteratur av oss tidigare studenter.
• Vill du ha studiemedel bör du söka det så snart som möjligt hos
CSN.

Kontaktuppgifter
De första dagarna och veckorna kan vara väldigt förvirrande. Därför
skickar vi med er kontaktuppgifter till de som kommer att ta hand om
er under dessa veckor.
Nummer och namn på nyktra faddrar kommer också att finnas
tillgängliga varje kväll.
Ansvariga Generaler
Julia Ekström: 076 024 80 71
Amanda Odell: 070 861 88 31
Ida Karlsson: 070 553 30 82
William Kanhagen: 070 513 06 63
Det kan vara bra att spara dessa nummer om frågor uppkommer innan,
under eller efter insparken. Vi går även att kontaktas via Facebook om
det känns bekvämare för er!

Återigen, hjärtligt välkomna till denna inspark som kommer bli
ett riktigt äventyr!

