
           OPPSTARTEN - FADDERKONTRAKT 2021 
     
 
Som fadder plikter jeg å:   
 
1. Delta på fadderkurs og fadder kick off i forkant av Oppstarten.  
• Fadderkurset avholdes 26. mai og 15. juni. Kurset er obligatorisk, det vil si at dersom man ikke stiller får man 

heller ikke være fadder. Unntak kan gis ved god grunn, ta kontakt med Oppstyret.   
• Kick off gjennomføres søndag 9. august. Her blir det gitt en del viktig info, og det er en gylden mulighet til å få 

truffet de andre fadderne og stille spørsmål. Kan man ikke møte på kick off, plikter man å sette seg inn i 
program, faddergrupper og annen info på egen hånd. 

 
2. Ta imot de nye studentene ved semesterstart, være en god ambassadør for Oppstarten og være til stede for 

faddergruppen i perioden 10. august til 22. august 2021  
• Gi faddergruppen informasjon om det som skjer under Oppstarten og delta på arrangementene sammen med 

faddergruppen. Minst 2 faddere fra hver faddergruppe skal alltid være til stede på arrangement, kan kun 1 
fadder møte så forholder man seg til avtalen mellom fadder og Oppstyret. (Gjelder ikke på arrangement med 
svært begrenset kapasitet, f.eks grottevandring)  

• Oppfordre fadderbarn til å svare på meldinger, uavhengig av om de skal delta eller ikke på arrangementet.   
• Under alkoholholdige arrangementer skal minst én fadder på arrangementet være edru. Ved stort antall 

forventes det at flere er edru.  Faddere pliktes å gi beskjed til fadderbarn hvem som er edru på arrangementer.   
• Respekter andres grenser, spesielt alkohol- og intimgrenser. Det er nulltoleranse for drikkepress, både ovenfor 

fadderbarn og andre faddere.  
• Vær inkluderende og imøtekommende, og vis respekt ovenfor andre. Pass godt på hverandre, følg med og ta 

ansvar. Følg opp fadderbarn som faller utenfor og ikke deltar. Sikre at alle føler seg velkommen, Som fadder har 
du ansvar for alle fadderbarna, ikke bare de du har på faddergruppen.    

 
3. Informer Oppstyret ved negative hendelser 
• Informer Oppstyret dersom noen ikke oppfører seg i henhold til retningslinjene for faddere. Vi vil gjerne også ha 

beskjed hvis andre studenter utviser negativ atferd, for eksempel atferd som ikke er i tråd med «Aldri OK» og 
ruspolicy. Denne informasjonen finnes på oppstarten.no 
 

4. Smittevern   
• Faddere skal være oppdatert på gjeldende regler for smittevern og skal til enhver tid følge disse, vær obs på at det 

kan komme endringer fra FHI og fra Harstad kommune.   
• Faddere skal sørge for at fadderbarn er informert angående smittevern og at smittevernreglene blir oppretthold 

innenfor sin faddergruppe.   
• Har du symptomer holder du deg hjemme!   
 
 

Kontraktsbrudd   
Kontrakten er laget for alle sin sikkerhet. Hvis det skulle oppstå at en fadder bryter kontrakten vil det komme 
konsekvenser for dette. Hvor stort kontraktsbruddet er, vil ha innvirkning på konsekvensene. Overtredelse av f.eks. 
smittevernrestriksjonene kan være nok til at du som fadder ikke lenger har retten til å få fortsette fadderuken med din 
faddergruppe. Alvorlige hendelser (f.eks. lovbrudd) forårsaket av faddere vil også medføre at du ikke får fortsette som 
fadder. Du vil heller ikke motta belønning etter endt fadderuke om du bryter kontrakten.  
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