Retningslinjer for faddere
Inkludering og respekt for andre.
Det er viktig at alle, både faddere og fadderbarn, føler seg velkommen og inkludert.
Som fadder er det ditt ansvar at alle fadderbarn får en best mulig fadderperiode og
oppstart på studiet, og en fin introduksjon til studentlivet slik at de finner seg til rette
og får skapt et nettverk.
Vi har forståelse for at folk er forskjellige og har ulike interesser, noe som gjør at man
kommer bedre over ens med noen. Det er helt greit, men som fadder plikter du til å
behandle alle med verdighet og respektere for at folk er forskjellige. Gjør ditt beste
for at de nye studentene trives og har det bra. Vær den fadderen du skulle ønske
at du selv hadde da du var ny student.
Vi forventer at du er hyggelig og imøtekommende ovenfor andre faddere – husk at vi
jobber alle sammen mot samme mål – en best mulig velkomst for nye studenter.

Ruspolicy
Det er laget en felles ruspolicy for fadderukene ved UiT Norges arktiske universitet:
Fadderukenes mål er å skape et inkluderende, artig og trygt miljø med
tilknytning til universitetet, Samskipnaden og lokalmiljøet.
Deltakere og ansvarshavende er representanter for fadderukene og er forventet å
oppføre seg deretter. Under fadderukene skal fokus ligge på aktivitetene, ikke på
alkohol. Fadderukene opererer med en nulltoleranse for drikkepress og ulovlige
substanser. Ingen skal trenge å forklare hvorfor man velger å ikke innta alkohol. Å
møte opp overstadig beruset eller under påvirkning av ulovlige substanser blir ikke
akseptert. Trakassering, mobbing eller truende oppførsel hører ikke hjemme ved
universitetet.
Faddere og fadderstyret skal være trygge plattformer for studentene, og skal være
tilgjengelige ved behov. Styrene og fadderne har felles ansvar for å informere og
spre denne policyen til alle deltakere, i tillegg til å opplyse om rådgivningstjenester og
tilbud til de som trenger det. Brudd på denne policyen kan medføre advarsler,
utestengelse eller tap av fadderprivilegier.

Aldri OK
Oppstarten støtter kampanjen Aldri OK.

Det betyr at vi støtter mål utsagnet "Alle har rett til å leve, studere og jobbe i et trygt
og inkluderende miljø. Ingen skal oppleve misbruk, trakassering eller noen form for
overgrep. Vi ønsker et trygt campus og en trygg by".
Oppstarten har nulltoleranse for seksuelle overgrep, trakassering, diskriminering og
mobbing.

Arrangementer og opplegg under Oppstarten.
Det forventes at du som fadder deltar på arrangementene sammen med
fadderbarna. Alle fadderbarn skal alltid ha minst to fadder å dra sammen med på
arrangementene under Oppstarten. Derfor må fadderne i hver faddergruppe legge en
plan for Oppstarten, slik at de andre fadderne i gruppen er tilstede hvis en er nødt til
å ta en vakt på deltidsjobben eller Ludo. Jo flere som deltar, jo bedre samhold blir
det. Oppfordre fadderbarna til å delta, og sørg for at de får informasjon hva som skjer
og når det skjer, god tid i forkant. Send dem SMS, forklar at det er fint at dem svarer
når dere sender ut SMS.
Det kan også være lurt å avtale å møtes et sted som er kjent for alle. Husk at mange
av fadderbarna bare har vært i byen noen få dager og ikke er kjent enda.
Opprett gjerne en Facebook-gruppe for faddergruppen hvor dere legger ut
informasjon, i tillegg til å sende ut SMS. SMS skal være hovedform for
kommunikasjon, da ikke alle sjekker Facebook like ofte og det er viktig at
fadderbarna får informasjon i god tid.

Positiv innstilling
Som fadder forventes det at du gjør deg kjent med og informerer om tilbudet på
campus. Det vil bli gitt informasjon på fadderkurset og infomøtet som det er viktig at
du tar med deg og videreformidler til fadderbarna.
Unngå negativt snakk om fag, forelesere, medstudenter osv. Det er viktig at de nye
studentene får muligheten til selv å gjøre seg opp en formening – ikke farg deres
opplevelse med å fortelle dine dårlige opplevelser. Det er ikke sikkert de vil oppleve
det på samme måte. Gi konstruktiv informasjon, uten å spre negativitet.

Baksnakking av andre faddere (eller andre studenter generelt) er ikke akseptert.
Fokuser på det som er positivt og hold det negative for deg selv. Selv om dere er delt
opp i forskjellige faddergrupper er vi alle et stor team, som har som oppgave å gi de
nye studentene en god velkomst. Vi må jobbe sammen, ikke mot hverandre.

Din rolle
Husk at du en av de første de nye studentene møter. Din oppførsel og dine tanker og
meninger kan påvirke de nye studentene. Det du sier kan lett oppfattes som
gjeldende for alle studenter ved UiT i Harstad og i Harstad generelt. De fleste vet
ikke noe særlig om hva det vil si å studere, og det førsteinntrykket du gir har veldig
mye å si. Vær et forbilde for fadderbarna dine og ta godt imot dem!

Små tips og triks
Når dere er delt inn i faddergrupper skal alle fadderne vise sin gruppe rundt på
campus. Dere får utdelt en oversikt over hva dere skal innom og hvilken informasjon
dere skal gi. Vi går igjennom denne på oppstartsmøtet 12. august, da får dere
mulighet til å stille spørsmål om det dere er usikker på.

Vanskelige situasjoner
Her har vi samlet et knippe scenarioer som kan oppstå, og forslag til hvordan de kan
løses. Hvis du opplever noe du synes er vanskelig å løse, eller som du trenger hjelp
til å løse – ta kontakt med Oppstyret. For situasjoner som oppstår på Ludo, eller
andre utesteder, kan du ta kontakt med ordensvaktene.

Et fadderbarn blir altfor full på fest
Holdt øye med vedkommende. Det er veldig kjedelig å være den som dreit seg ut
foran hele klassen første kvelden. Hvis fadderbarnet ditt blir så full at han/hun ikke
kan ta vare på seg selv må du passe på at vedkommende kommer seg hjem eller til
et sted han/hun kan sove. Hvis en slik situasjon oppstår på Ludo, eller andre
uteplasser, ta kontakt med dørvaktene. De har trening i å håndtere slike situasjoner,
og kan ringe etter taxi eller kontakte legevakt/politi hvis fadderbarnet er så beruset at
det kan være til fare for helsen. Hvis du ikke har mulighet til å følge fadderbarnet
hjem/til legevakten, prøv å få en av de andre fadderne i faddergruppen eller en
medstudent fra klassen til å bli med og sikre at han/hun kommer seg trygt hjem.

Hvis et fadderbarn blir sendt til legevakten vil vi gjerne at du varsler Oppstyret slik at
de kan følge han/henne opp.

Et fadderbarn blir skadet/syk i forbindelse med et arrangement
Hjelp vedkommende med å ta kontakt og evt. komme seg til legevakten hvis det er
nødvendig. Ellers hjelp til med det han/hun evt. trenger hjelp til. Gi beskjed til
Oppstyret.

Et fadderbarn opptrer voldelig/truende (mest aktuelt i forbindelse
med alkoholbruk)
Gjør det du kan for å roe ned og fjerne vedkommende fra situasjonen. Dersom det er
fare for ditt eget liv skal du ikke blande deg inn i situasjonen, ta heller kontakt med
ordensvaktene hvis dette oppstår på et utested. Hvis det skjer hjemme hos noen, på
tur ut e.l., ta kontakt med politiet på telefon 02800 (ring 112 hvis situasjonen er så
prekær at det er fare for liv).
Ta også kontakt med Oppstyret.

Et fadderbarn havner litt utenfor gruppen
Mange synes det er vanskelig å ta kontakt med nye mennesker, og i en
faddergruppe kan det skje at én havner utenfor. Som fadder er det ditt ansvar å få
vedkommende til å føle seg inkludert og velkommen.
Følg opp fadderbarn som ikke møter opp, og prøv å oppmuntre til å være med på
ting uten å legge for mye press. Noen har ikke lyst til å være med på fest og det skal
være lov, men det skal ikke være fordi man ikke føler seg som en del av gruppen.
Det kan skje at fadderbarnet ditt dummer seg ut eller har et «sosialt uhell», gjerne på
fylla. Ikke gjør noe nummer ut av det, men vær tilstede dersom han/hun vil prate om
det.

