Legenden om FOUL

Så länge studenterna vid Linköpings Universitet kan minnas har
Generalen och de nio fadderisterna, även kallade FOUL, marscherat i
katakomberna under campus. Ett rykte har stannat hos studenterna;
Det sägs att fadderisterna en gång i tiden var vanliga studenter.
För länge sedan anordnades första Nolle-P för de nya studenterna på
Linköpings Universitet. Efter två roliga och händelserika veckor hände något
under sista kvällen på avslutningssittningen, tio stycken Nollan försvann
spårlöst. De gick bort sig i de mörka och tysta katakomberna. Timmar blev till
dagar, dagar blev till veckor och veckor blev till månader. Man började ge upp
hoppet om de förlorade studenterna.
Långt nere i katakomberna började de tio studenterna förändras i den
klaustrofobiska och kalla miljön. När ett år passerat och ett nytt Nolle-P
närmade sig slogs portarna till katakomberna åter upp. Taktfast marscherade
de tio försvunna studenterna ut på campus. Ingen kände igen dem. Med döda
blickar och monoton röst hälsade de nya Nollan välkomna till Linköpings
Universitet.
De kallas FOUL, och marscherar än, år ut och år in. I takt i katakomberna
i väntan på nästkommande Nolle-P. De har vigt sina liv åt att vaka över Nollan
och se till att Nollan får en trygg och rolig start på sin studietid. Nu är tiden
återigen kommen. Nolle-P är här och portarna till katakomberna slås upp. En
instängd och syrefattig luft börjar sprida sig över campus. De nuvarande
studenterna känner av att FOUL, är på väg. Ett avlägset ljud av en visselpipa
och tunga marscherande steg kan anas. FOUL, ska igen genomföra ett
oförglömligt Nolle-P. Snart står FOUL, öga mot öga med dig, Nollan...

General Andersson

Generalen är lång och ståtlig med
ett vrede Nollan inte vill utforska.
Hans röda robe representerar den
ilska som finns inombords. Stirra
inte Nollan, det må vara det sista
du gör.
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Fadderist Edström

Fadderist Edström sitter på makt
över alla undersåtar och hon vet
alltid vart du är. När hon talar
lyssnar folket och med tydlig
stämma gör hon sig hörd, våga
inte ifrågasätta henne, Nollan!

Fadderist Malm

Fadderist Lagerkrans

Fadderist Sherin

Fadderist Nordin

Fadderisten vet att han ser
Fadderisten har med stadiga steg
vandrat jorden runt, och lagt världen kramgo ut men försöker du röra,
Nollan kommer han tacka nej!
under sig. Hennes vrede är lika
skräckinjagande som dånet av hennes Våga inte tänja på gränserna,
Nollan!
mäktiga steg. Flytta på dig när jorden
skakar, Nollan!

Fadderist Lilljeqvist

Denna fadderist är lika gammal
och vis som hans hår är långt.
Han har samlat på sig alla tricks
i sin verktygslåda. Tvinga honom
inte att använda dem, Nollan!

Fadderist Hadfy

Denna fadderist har ett
Fadderisten är lika omutbar som Hon har ett temperamet hetare än
temperament av internationell klass. hans skägg är bländande. Tid är en skogseld men en attityd kyligaMed gitarren i famn är hans händer pengar, Nollan. Och Fadderisten
re än inlandsisen. Denna faddeockuperade men utan är det bäst
tycker inte om att vänta, snabba
ristens tålamod vill du inte pröva.
att Nollan håller sig borta.
på kanske!
Passa dig riktigt noga, Nollan!

Fadderist Gundmark

Låt dig inte luras av Fadderistens
bländadnde yttre, hon bär på ett inre
mörker svartare än natten. Länge har
hon väntat på att stiga upp ur
katakomberna. Passa dig, Nollan!

Fadderist Sundelin

Denna fadderist må se kort och oskyldig
ut men något som är lika kort är hennes
stubin så när hon blåser i sin pipa ska
du passa dig, Nollan!
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Välkommen hit

Vad kul att du har valt
lärarutbildningen vid Linköpings
Universitet. För att du ska få en så bra
start som möjligt på din studietid anordnar
vi mottagningen. Mottagningen är vad som
i folkmun brukar kallas Nolle-P.
Begreppet ”nollning” som oftas förknippas
med kränkningar och förnedring är inget
begrepp vi använder på LiU då det kan
ha en negativ klang och ge en bild som
inte stämmer överens med vårt Nolle-P.
Dessa dagar är till för att de nya
studenterna ska få nya vänner och få
börja sin studietid med två riktigt
roliga veckor. Första dagen kommer du
att delas in i grupp med andra
LärarNollan. Denna grupp kommer du att
tillhöra under hela Nolle-P. Varje grupp
har sina egna faddrar i form av studenter
på lärarutbildningen. Faddrarna är till för
att svara på frågor, stötta dig och se till att
du har roligt.

Nolle-P är fullt av lekar, fester,
sittningar och andra roliga
tillställningar. Eftersom du kommer till
Linköping för att plugga kommer det
även att anordnas så kallade
pluggstugor. På pluggstugorna
kommer faddrar och
Utbildningsutskottet att finnas till hands
för att hjälpa dig. Se till att gå dit så kan
du med gott samvete även gå på de
andra roliga aktiviteterna.
Det kommer finnas fler personer än
faddrarna på plats för att hjälpa till under
Nolle-P, som kommer
presenteras närmare här i Nollans Lilla
Guide.
Vi ser fram emot Nolle-p tillsammans
med dig och de andra nya studenterna.
Vi ses, Nollan!

Nolleskylten

Nolleskylten ska Nollan bära under hela Nolle-P.
Skylten är till för att Nollan inte ska tappa bort
sig i vimlet av allt folk. Under Nolle-P är det
många nya ansikten och för att undvika
”vad var det du hette nu igen?”-situationer är
Nolleskylten till stor hjälp. På skylten finns en
Timonliknande figur. Färglägg och personifera
skylten så den passar dig. Nolleskylten är till
för att vi ska kunna hitta och hjälpa dig om du
har gått vilse. Alla program på universitetet har
olika skyltar. Nolleskylten ska hålla i ur och skur
i två veckor, därför rekommenderas att du
laminerar eller limmar fast skylten på en bit
kartong så att den håller sig hel och fin.
Dessutom måste du fästa ett snöre på skylten
så att du kan ha den runt halsen. Skylten ska
vara A5-format och på skylten ska Nollans
namn och hemstad fyllas i.

OBS! Bilden är alldeles för liten
för att användas, därför skulle det
vara onödigt att klippa ut den.
Gå in på lärarsektionens
hemsida, ww.lsek.se och ladda
ner din skylt där istället.
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Överfaddrarna

Hej Nollan!
Det är vi som är Överfaddrarna 2020 (ÖF20)

Vi kommer alltid finnas här för dig.
Du kan vända dig till oss med alla
dina frågor och funderingar. Är det
något som inte känns bra, hittar du
inte på campus, undrar du vart den
billigaste kurslitteraturen finns eller
bara vill hänga? Kom till oss! Du
känner igen oss på våra gula tröjor
med rosa tryck, svarta hoodies och
gula och svarta strumpor. Vi kommer
att jobba under hela Nolle-p och
finnas här för att din första tid på
lärarprogrammet ska bli så bra som
möjligt!
Massor av kramar,
ÖF20

@overfaddrar
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Kontakt?
Tveka inte att komma fram eller höra
av dig till oss på Instagram eller
Facebook, vi är kontaktbara dygnet
runt! Vi ser fram emot att träffa just
dig och vi är väldigt kramgoa!
Massa kramar,
ÖF 20
Ellen Lång: 072-746 35 22
Tua Kring: 073-526 39 22
Amilia Eklund: 070-257 21 27
Sofi Bornlid: 070-971 61 16
Lisa Hagberg: 076-830 23 00
Oskar Segerlund: 070-622 19 65
Sam Hermansson: 072-848 53 55
Rikard Franzén: 072-201 95 86
Yasin Hassan: 076-716 90 22
Ellen Sjöberg: 076-626 24 64

@överfaddrarna

Styrelsen

Hej blivande lärarstudent!
Vi är Lärarsektionens styrelse och vill hälsa dig välkomna till er framtida
studietid vid Linköpings Universitet! Lärarsektionen - även kallat LSEK, är
en studentdriven förening som syftar till att förbättra och skapa en underbar
studenttid för alla lärarstudenter. LSEK består dels av oss i styrelsen samt av
ett antal underbara utskott som gör alltifrån att anordna fester och studentpubar samt av ett antal underbara utskott som gör alltifrån att anordna fester
och studentpubar samt att hjälpa dig med studentfrågor och din hälsa. Har
du redan nu frågor om ditt kommande studentliv? Oroa dig inte, vi alla har
frågor i början. Vi finns här för att guida dig genom studentlivets alla tillfällen såsom spännande fester, konstiga professorer, akademiska kvartar och
läskiga tentor. Vi i LSEK kämpar varje dag för att ditt studentliv här på
Lärarutbildningen ska bli den bästa möjliga studenttiden. Vi ses på våra
kommande event!
Välkommen
/ Styrelsen!
@lsek.liu

@lsek_liu

@info@lsek.se
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Marknadsföringsutskottet

Hej Nollan, det är vi som är MU!

@MUsslorna20

Hej Nollan, det är vi som är
Marknadsföringsutskottet! Under
nolle-p så kommer vi fota & filma
under samtliga dagar. Det som
filmas kommer sedan klippas ihop
till en film! Ser ni oss får ni gärna
hälsa, bjuda på en kul pose eller
vadsomhelst ni kommer på i
stunden! För uppdateringar under
nolle-p, följ oss på våra sociala
medier.

@MUsslorna20

Hej Nollan! Vi är LÄX!

Läxmästeriet

Hej, det är vi som är Läxmästeriet, Lärarsektionens festeri. Vi arbetar med att få er
tid här på Linköpings universitet så rolig som möjligt dels under Nolle-p, men även
under resten av året då vi arrangerar sittningar, fester och andra roliga evenemang
som vi anordnar just för er! Under Nolle-p arrangerar vi en kväll för Nollan med
massa skoj som ni inte vill missa. Har du några frågor, eller bara vill snacka?
Hugg tag i oss när som helst, vi finns här för dig! Du känner igen oss i vår svarta
och röda stass.

@Läxmasteriet
@laxmasteriet
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Hej Nollan!

Utbildningsutskottet

Det är vi som är Utbildningsutskottet!
Vi arbetar för att kvalitetssäkra din
utbildning och arbetsmiljö. Det är till
oss du vänder dig, om du upplever att
något inte fungerar som det ska under
din utbildning och behöver förbättras. Du
kan även vända dig till oss om du har
frågor som berör utbildningskvalitet eller
arbetsmiljö. Under höstterminen anordnar vi i UU pluggstugor för er
studenter. Passa på att komma och
plugga, diskutera studier och ta en fika!
Håll utkik efter den rosa UU-loggan och
var aldrig rädd för att fråga frågor,
UU finns här för dig!

@utbildningsutskottet
@utbildningsutskottet_20

Kontakta oss gärna på:
UU@lsek.se och AMO@lsek.se

Internationella Relationer

Vi är Lärarsektionens utskott för internationella relationer.
Vi ansvarar för att informera alla nyfikna lärarstudenter om möjligheter till
utbytesstudier runt om i världen. Vårt främsta ansvar är att välkomna
utbytesstudenter från alla världens hörn som precis som du har valt att
studera utbildningsvetenskap på Liu. Under Nolle-p är vi faddrar för utbytesstdenterna men vi
anordnar även egna välkomstveckor för de som kommer hit mitt i terminen. Under resten av
året arrangerar vi allt från bowlingkvällar & middagar till typiskt svenska events, allt för att de
ska få chansen att upptäcka svensk kultur och knyta kontakter med svenska studenter. Varannan vecka arrangerar vi också Language Café, ett kafé där man ges möjligheten att lära sig ett
nytt språk över en smarrig fika. Är du sugen på att lära någon äta sil på ett internationellt
smörgåsbord? Binda en krans i håret på en midsommarsittning?
Lära någon svenska eller damma av dina gamla spanska-kunskaper från gymnasiet?
Då ska du hålla utkik efter våra evenemang på facebook. På vår instagram kan du även
bevittna en sk ”takeover” där studenter på
utbytesstudier lägger upp bilder på allt från
safari i Afrika till Taj Mahal och informerar
om hur det kan se ut att plugga utomlands!
Kontakta oss på IR@lsek.se om du har
några frågor eller vänd dig till våra
sociala medier för att få en inblick i
vårt arbete!

@InternationellaRelationer
@internationella_relationer
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LUS
@LUS
@lus_lsek
Tjenare Nollan!
Det är vi som är LUS – Lärarsektionens Utskott för Sociala aktiviteter!
LUS ser till att studietiden blir ännu roligare genom att anordna evenemang som
ger dig en välförtjänt och skön paus från studierna. En gång i månaden anordnar
vi både en lärarpub och en spelkväll där du kan hänga med dina närmaste vänner eller lära känna nya. Om kulturevenemang är något för dig så kan du följa med
oss i LUS på spex eller komma på andra kulturrelaterade evenemang som vårt
open-mic-evenemang Uncut. Förutom dessa evenemang anordnar vi även idrottsaktiviteter med vårt hurteri två gånger i veckan. Där kan du springa av dig, leka lekar
och hänga med våra härliga hurterister. Håll utkik på våra sociala medier för att få
veta när nästa LUS-evenemang är och tveka inte att komma fram och prata med
oss under Nolle-P – vi älskar ju sociala aktiviteter. Hoppas vi ses! #framtidenärLUS

Näringslivsutskottet

Hej Nollan!
Det är vi som är Näringslivsutskottet
på lärarsektionen! Vi finns till för dig
som länk mellan studierna och
arbetslivet efter examen. För dig
ordnar vi workshops och
föreläsningar som förbereder dig
inför livet efter examen och hjälper
till att förmedla extrajobb under din
studietid.
Undrar du mer om vad vi kan göra
för dig? Hör av dig till oss på våra
sociala medier!
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@NLU
@naringslivsutskottet_lsek

Hej Nollan!

Valberedningen

Det är vi som är lärarsektionens eminenta valberedning 2020.
Vi i valberedningen har i uppgift att ta fram och
nominera passande kandidater till LSEK:s styrelse. Vi sitter
även med och bevakar utskottens intervjuer så att de går rätt
och riktigt till. I höst har du möjlighet att söka poster inom
styrelsen, vilket inte bara innebär en fin merit i ditt framtida
CV utan också en möjlighet att förbättra din och dina vänners
studietid!
Ni når oss enklast via vår mail:
valberedningenlsek@gmail.com

valberedningenlsek@gmail.com

Era Barns Framtid

Det är vi som är Era Barns Framtid - Lärarutbildningens band vid LiU. Du
kommer se oss spela på diverse roliga tillställningar under Nolle-p, men
också senare under din studietid på kravaller och andra fester! Bandet består just nu av sex lärarstudenter med det gemensamma målet att förgylla
det studiesociala livet med det underbaraste som finns - musik!
Följ oss på sociala medier och
håll ögonen öppna för
roligheter framöver! Vi söker
medlemmar vid behov och
annonserar även detta på
sociala medier.
Vi ses!
@erabarnsframtid
@erabarnsframtid
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LIAM

Hej Nollan!

LIAM står för lärarutbildningens inspirations-och
arbetsmarknadsmässa och anordnas av en
grupp lärarstudenter för dig och dina vänner
att gå på under hösten. Där kommer ni få
träffa representanter från olika kommuner,
friskolor och övriga organisationer som är
relevanta för dig som lärarstudent. Många
studenter ser detta som en bra möjlighet att
knyta kontakter inför sitt framtida arbetsliv,
men också för att öppna upp en

möjlighet att knyta kontakter inför sitt

framtida arbetsliv, men också för att öppna upp en möjlighet till deltidsjobb
under studiegången. Utöver detta kommer det även finnas möjlighet att
lyssna på gästföreläsaren som besöker oss under dagen och delta i olika
roliga aktiviteter. Att gå på mässan är superlätt - det är bara att dyka upp,
ta en goodiebag och börja mingla. Leta upp oss på våra sociala medier för
mer infprmation. Är det något ni undrar över - tveka inte att höra av er!
LIAM
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liam_lsek

På Campushallen träffar du världens bästa instruktörer och tar del av
ett enormt utbud precis som vanligt.
Vi erbjuder en mängd pass och träningstillfällen utomhus så att ALLA
ska kunna träna hos oss, tryggt och säkert.
I utegymmet, på 150 kvadratmeter konstgräs, tränar du i friska luften.
Och för dig som trivs under tak har vi förstås fortfarande tusen kvadratmeter gym med ny
maskinpark, en friidrottsarena och en fullstor hall där du kan träna
bollsporter.
Världens träningsglädje ute som inne.
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Campus Valla

A-huset

Här hittar Nollan oftast många
ekonomer och
teknologer i ett stort rött hus.

B-huset

Här är det lätt att Nollan går
vilse. Det är ett stort och
förvirrande hus där Nollan kan få
syn på många biologer och I-are.

C-huset
Här är det lätt att Nollan undrar vilket
hus Nollan ska till. Står det att du ska
vara i en sal som börjar på C, P, R, S,
T eller U så är det i denna byggnad
du ska befinna dig i! Här ligger även
Colosseum (Collo), vilket kan vara bra
för Nollan att lära sig!
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Kårallen

Här kan Nollan hitta många
roliga ställen att besöka! Vid
lunchtid på vissa vardagar har
Nollan möjlighet att besöka
Lärarsektionens sektionsrum. Letar
Nollan efter billigt fika och kaffe så
är det till Baljan Nollan ska vända
sig. Passa även på att gå förbi
Bokakademin för att inhandla all
ny kurslitteratur eller LiU-Store för
att köpa LiU merchandise.
Nollan kan även besöka StuFF
högst upp i huset där du kan få
svar på många olika frågor.
På eftermiddagen eller kvällen så
kan denna plats förvandlas till en
pub eller varför inte ett
dansgolv. Detta är inget som
Nollan vill missa!

Studenthus Valla
Ett stort och studievänligt hus! Här
kan Nollan även hitta det stora
biblioteket på campus. Här ligger
även ett infocenter där Nollan kan få
svar på alla sina frågor!

Zenit

Detta hus kommer byggas om mellan
hösten 2019 och hösten 2020.
Nu kommer huset byggas för ny
verksamhet.

D-huset

Detta hus byggs nu om till arbetsplatser
för universitetsförvaltningen! I detta hus
finns programledning och studievägledare för alla lärarprogram i Linköping.

Key-huset

Lärarstudenternas mest besökta hus.
Här kan Nollan träffa många lärarstudenter! När Nollan sitter och pluggar
för fullt så finns även Café Ellen i detta
hus där mycket gott finns att välja.

Terra

Denna stora, gråa och
ljuddämpande byggnad besöker
Nollan inte mer än nödvändigt.
Här kommer du skriva en hel del
olika salstentor!

Corson

Corson är vägen som går över
hela campus. Har Nollan koll på
budskapet som står skrivet över
hela corson?

Märkesbacken

Denna backe har fått sitt namn
efter alla vackra och färgglada
emblem som studenter har
målat. Här börjar Corson.
Kan Nollan hitta LSEK-märket?

Pressbyrån

Pressbyrån ligger precis bredvid
Key-huset och är perfekt att
besöka om Nollan behöver lite
fika, glömt matlådan eller bara vill
ha ett litet mellanmål!

Tema

Här kan bland annat Nollan hämta
ut sina framtida tentor och mikra
sin matlåda när kön är för lång i
KEY.

Galaxen

Även kallad G-huset, som
ligger i ena änden av campus. Hit
kan Nollan åka och plugga om
lugn och ro behövs!
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Nollans första termin
För dig som läser till grundlärare
(F-3 och 4-6) och ämneslärare (7-9 och Gy)
inleds studierna med kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan,
(aka UK-kurserna.)
Under första terminen läser du nedanstående
kurser. Om du läser matematik som
ingångsämne på Ämneslärarprogrammet börjar
du dock med matematik redan efter kursen i
Allmändidaktik, övriga kurser läser du en
senare termin.
Kurs 1, Allmändidaktik (5 hp) handlar om
lärares arbete och uppdrag. Vad innebär det
att vara lärare? Inte minst berörs frågor om
kunskap och undervisning. Vad är kunskap
och hur kan en lärare genom sin
undervisning skapa goda förutsättningar
för lärande?
Kurs 2, Utveckling och lärande
(10 hp) handlar om barns och ungdomars
utveckling och lärande. I kursen möter du olika
sätt att tänka kring lärande och hur dessa kan
förstås och omsättas i ett skolsammanhang.
Kursen innehåller också en veckas
verksamhetsförlagd utbildning

(praktik) där du deltar i skolans
verksamhet. Under denna vecka får du också
möjlighet att själv leda någon/några aktiviteter.
Kurs 3, Kunskapsbedömning (7,5 hp)
handlar om bedömning och betygsättning.
Här läggs en teoretisk grund vad gäller lärares
arbete med att bedöma elevers kunskap och
lärande. Du stiftar bekantskap med olika former
av bedömning och
reflekterar över olika aspekter av lärares
bedömningsuppdrag. De kunskaper du får
med dig fördjupas i ämnesstudierna där
bedömning och betygsättning inom ämnet tas
upp.
Kurs 4, Utbildningshistoria, skolans
samhälleliga roll och värdegrund
(7,5 hp) handlar om skolans historia och
politiska styrning. Skolan är en viktig del av
samhället och den både påverkas av och
påverkar samhällsutvecklingen. Kursen berör
också skolan som social mötesplats. Frågor
om genus, klass och etnicitet berörs och du
får inblick i barns perspekiv och livsvärldar.
Vårterminen 2021 läses ämnesstudier inom de
olika lärarprogrammen.
/Programledningen
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Fixa CSN
4. Medan Nollan väntar på besked kan
Som student kan det vara svårt med
ekonomin. För att Nollan inte ska bli
Nollan passa på att använda guiden
pank kan det vara bra att fixa med CSN. nedan för att fixa sin Studieregistering.
Detta görs smidigast antingen genom
deras hemsida eller app som går att
hämta i googleplay eller applestore.
1. När Nollan loggat in på dina sidor
klickar Nollan på startsidefliken, och
sedan fliken Ansök om Studiemedel.

5. När Nollan har fått sin ansökan om
studiemedel godkänt och registrerat sig
till sitt program och sina kurser så är det
dags att skicka in studieförsäkran. Också
studieförsäkran fyller Nollan i genom
CSN:s hemsida eller app.

6. Sedan är det bara att vänta snällt
2. Nollan kan välja att söka studiemedel medan CSN behandlar din studför en termin i taget, eller ett år i taget. ieförsäkran, så kommer pengar så
VI rekommenderar att alltid ansöka om småningom att trilla in på Nollans konto.
CSN för ett helt läsår, av praktiska skäl.
Nollan kan också välja att ansöka om
bara bidrag, eller också lån, och även
välja om Nollan vill ta fullt lån varje
månad, eller dela upp det.
3. Efter att Nollan fyllt i och skickat in sin
ansökan om studiemedel måste Nollan
vackert vänta på besked från CSN. Detta
kan ta några dagar.

Studentregistrering

Innan Nollan kan få sitt CSN måste Nollan
studieregistera sig för terminens kurser.

5. När Nollan har registerat sig och godkänt
registering för programmet, ska Nollan även
registera sig för Kursen Allmändidaktik, som
1. Gå till student.ladok.se
också den bör finnas som alternativ under
Välj sedan universitetet “Linköping University” registeringen för lärarprogrammet.
Tryck sedan på “Proceed to login”
Skulle Nollan ha några problem med att
2. Nollan loggar in med sitt Liu-ID och
registera sig så kan Nollan antingen
lösenord.
kontakta infocenter@liu.se så hjälper de till att
frågan skickas till rätt handläggare. Nollan kan
självklart prata med sina faddrar eller
3. Nollan kan se sina programkurser i
mittenkolumnen “Kommande”
överfaddrar så hjälper de dig!
4. Om kurserna har en blå registreringsknapp
så kan du trycka på den. Registrera den
kurs/kurser som du skall läsa och kursen
flyttas då till kolumnen “Aktuellt”.
Nu är Nollan kursregistrerad!
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Bli medlem i sektionen

Som medlem i Lärarsektionen, LSEK, får
du tillgång till flera olika
medlemsförmåner. Du kan till exempel ta
del av olika rabatter i form av
billigare evenemangsbiljetter till
kravaller och inträde på de kårhus som
finns, hurteriet, spelkvällar och
billigare mat på de lärarpubar som
anordnas. Medlemskap i kåren ger dig
möjligheten att vara fadder under Nolle-P
och vara aktiv inom sektionen genom att
vara med i ett utskott,
arbetsgrupp eller i styrelsen.
Under Lärarsektionens möten, där hela
sektionen samlas, finns det utrymme för
varje medlem att vara en del av
sektionens samlade arbete och forma
den verksamhet som bedrivs. Som
medlem bidrar du även med att främja
sektionens arbete för att kvalitén på
utbildningen

ska vara så hög som möjligt, för att
arbetsmiljön ska vara behaglig för alla
studenter och för att kontakten med
universitetet, programledningen och kåren
ska fungera optimalt.
För att bli medlem går du först in på
länken www.stuff.liu.se,
klicka sedan på ”bli medlem”, sedan
”bli kårmedlem”. När du skrivit in ditt
personnummer väljer du StuFF som kår
och därefter Lärarsektionen som sektion.
Till sist väljer du 1, 2, 6 eller 10 terminer.
Vill du läsa mer om de
medlemsförmåner som finns
hittar du dem på:
www.lsek.se/medlemsformaner

Kansli och kontakt
Linköpings Universitet
www.liu.se
013-28 10 00
Kårservice
www.karservice.se
013-28 28 82
CSN
www.csn.se
0771-276 000
Studenthälsan
studenthalsan@liu.se
013-28 10 16
Lärarsektionens hemsida
www.lsek.se
Lärarutbildningens hemsida
liu.se/organisation/liu/uv

Programansvarig grundlärare

Sofia Boo
sofia.boo@liu.se

Programansvarig ämneslärare
Helena Köhler
helena.kohler@liu.se

Studievägledare
studievagledning@uv.liu.se
Monica Larsson (F-3 & 4-6)
monica.larsson@liu.se
Kristin Sjölander (Ämneslärare)
kristin.sjolander@liu.se
Justyna Jonsson(Ämneslärare)
justyna.jonsson@liu.se

Programadministratör
Sophia Grelsson Erni
sophia.grelsson.erni@liu.se
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Besöksadress
Programledning och
studievägledare;
D-huset, plan 2.

Besökstid
Studievägledare
Boka tid för individuella
samtal via:
https://www.timecenter.se/
filfak-uv/
Drop in:
Måndagar 12-14 i
Studenthuset, entréplan

Telefontid
Studievägledare
Mån kl. 08:30-09:30
Ons kl. 10:00-11:00
Tors kl. 10:00-11:00

Telefonnummer
Studievägledare
013-28 20 88

Studentlivet på LiU

LiU har ett rikt studentliv och en mängd
olika föreningar som Nollan kan engagera sig i på sin fritid. Det finns föreningar
för alla möjliga olika intressen, de som
anges här är endast ett litet urval.

Idrott och friluftsliv
LiTHe Syra - löparförening
LiU AIF - Linköpings universitets
Akademiska Idrottsförening
LiTHe Vilse - orienteringsförening
LARK - ridklubb

Film, foto och media
Kultingen - ger ut tidskriften Kult
Linofilm - film- och tvförening
Linslusen - fotoförening

Musik, gyckel och spex
Chorus Lin - Linköpings mest
blandade studentkör
forte! - discjockeyförening
LiTHe Blås - studentorkester
Holgerspexet
Linköpings StudentSpex
Datorer och elektronik
LiTHe El - elektronikförening
LiTHe Kod - programmeringsförening
Övriga organisationer
NärCon - spel- och cosplayfestival
Nördboet - brädspelsförening
Dragon’s Den - spelförening
Gen!us - ökar genusmedvetenheten
på LiU
LiUHBF - LiUs hembryggareförening

Vill du titta närmare på föreningsutbudet hittar du alla LUST-godkännda föreningar här:
www.student.liu.se/vid-sidan-av-studierna/studentorganisationer/foreningar

Bli studentrepresentant
Vill du vara med och påverka din
utbildning? Varje kurs och ämne du
deltar i på universitetet utvärderas i olika
led. Dels görs enkäter efter avslutad kurs
och dels i olika ämnes- och kursråd
där ansvariga lärare utvärderar
tillsammans med studentrepresentanter.
Dessa studenter är alltså studenternas röst mot universitetet och hjälper
kvalitetssäkra utbildningen.
Studentrepresentanterna är en
arbetsgrupp i utbildningsutskottet och
utbildas av kåren StuFF. Denna
representation är ett viktigt verktyg för
oss att kunna påverka vår utbildning för
ständig förbättring.

Bli studentrepresentant för den
studentgrupp du läser med just
nu genom att kontakta ansvarig
i utbildningsutskottet eller StuFF.
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Kaffesugen?
Baljan och Byttan har sedan starten 1987
försett studenterna på Campus Valla
med kaffe, fika och underbart häng till
studentvänliga priser!
Vi finns längst ner i Kårallen och på
bottenplan i Studenthuset.

Välkommen ner!

Bildtolkning: Två av våra snälla, trevliga och snygga jobbare !
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Lisam
www.lisam.liu.se

LiUs studieplattform. Härifrån har du
tillgång till din studentmejl och dina
kursrum. Det är här relevant information
för de kurser du läser läggs upp. Du
loggar in på lisam med ditt LiU-ID

Studentportalen
Studentportalen hittar Nollan på
Lisam. Här kan du registrera dig till
kommande kurser, anmäla dig till
tentamen, se studieresultat m.m.

Utskrift och kopiering
www.liu.se/artikel/kopiera-och-skriva-ut

Ibland kan Nollan behöva skriva
ut sina arbeten. Detta kan du göra
genom att skaffa ett PaperCut-konto
som är kopplat till ditt LiU-ID.

Länkar

WiFi is your bestfriend

https://www.student.liu.se/itsupport/tradlost-natverk

Gratis WiFi är livsnödvändigt. På campus använder vi Eduroam. Du aktiverar
Eduroam i MinIT, Nollan behöver endast
aktivera detta en gång för att därefter
automatiskt få tillgång till ratis WiFi!

Förenade festerier
www.forenadefesterier.se

Här hittar du kalender över alla
fantastiska fester och kravaller som
anordnas på LiU.

Appar

Nollans lilla app

Östgötatrafiken

Nollans Lilla Guide, fast i din
smartphone!
Den kan laddas ner gratis i
App Store och Google Play.

Smart app där Nollan hittar tidtabeller och
reseplanerare för östgötatrafikens bussar
eller tåg. Nollan kan även köpa biljett
direkt i appen.

LiU-app

Mecenat och Studentkortet

Med denna app kan Nollan enkelt
anmäla sig till tentor, se tentaresultat
eller hitta till olika salar på campus.

Som student gäller det att vara
ekonomisk. Med mecenats eller
studentkortets app kan Nollan få
studentrabatter och erbjudanden.

CSN
Ansök om CSN och skicka in
studieförsäkran snabbt och smidigt
för snabba cash, Nollan.

Swish
Swish är studentens bästa vän.
Typiskt bra app att ha under
Nolle-P och i allmänhet.
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Supertext
En bra app att ha är Supertext. Genom
denna app kan Nollan hålla en ständig
kommunikation med sina faddrar och
kompisar i en gruppchatt.

Packlista

Nollans Lilla Guide
Den hjälper Nollan att hålla reda
på vad som händer under Nolle-P
dag för dag samt massa andra
hjälpfulla tips och kontaktuppgifter.

Plånbok med kontokort
Om Nollan vill köpa mat eller dryck
under Nolle-P så är det bra att ha
ett kontokort.

Varma och bekväma kläder
Även om FOUL klär bäst i tights,

gör Nollan bäst i att tänka på att
det blir många sena och kyliga
kvällar utomhus. Se till att alltid ha
med en varm jacka och sköna skor.

Cykeln
Studentens bästa vän.
Cykeln är livsviktig för att Nollan
enkelt och snabbt ska kunna röra
sig runt bland nöjen och
föreläsningar.

Cykellysen

Cyklar man utan lysen, kan man
få böta dyra pengar. Det vill inte
Nollan.

Paraply eller regnkläder
Vi kommer vara ute även om det
regnar. Se till att ha med paraply
eller regnjacka. Kläder efter väder,
Nollan!

Utklädnadskläder/finkläder
På sittningar eller fester
uppmuntras Nollan att ha
temaenlig klädsel.

Tips till Nollan

Nollebandet ska Nollan behålla

även efter att Nollan har fått sitt
LiU-kort. Nollebandet ger gratis
inträde på studentpubarna under
Nolle-P, det ger inte LiU-kortet.
Efter Nolle-P slutar Nollebandet gälla.

Om Nollan går vilse i Ryd, behåll
lugnet. Alla går vilse i Ryd. Det enda
sättet att lära sig att hitta i Ryd är att
gå vilse i Ryd. Ett tips till Nollan är att
välja en riktning och gå rakt fram tills
att Nollan ser något som inte ser ut
som Ryd.
Kurslitteratur är väldigt dyrt för
en fattig student och Nollan kommer
snart märka att pengar är något man
vårdar ömt. Det är en god idé att
köpa kurslitteratur på internet,
eller begagnat av andra studenter så
varför inte höra med dina faddrar?
Har Nollan riktig tur kan det finnas
kurslitteratur att låna på biblioteket.
Blir Nollan hungrig på campus

finns det ett flertal caféer och
restauranger Nollan kan köpa mat
på, men det billigaste är att ta med
egen matlåda. Mikrovågsugnar finns
här och var över hela campus.

Ordet tenta kan skrämma Nollan i

onödan. På universitetet får
du chans att göra om dina
tentor både en, två och tre gånger.
Glöm inte bort pluggstugorna, där
kan Nollan få bra hjälp och råd av
tidigare studenter.
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Ordlista

Akademisk kvart

Overall (Ovve)

8,10,13,15,17 betyder att
föreläsningen eller seminariet
börjar kvart över. Står det dock
8:00 är det 8:00 som gäller.

Världens bästa klädesplagg som
visar vilket program man tillhör.

Eftersläpp

Tillträde till fest efter sittning
eller tävling.

Liu-kort
Ditt Liu-kort hjälper dig att komma
in i byggnader på campus, ihop
med din privata pin-kod. Vid tentor
så krävs det att du har med dig
ditt Liu-kort plus en annan giltig
legitimation!

Sittning
Middag med påbjuden klädsel
och X-antal rätter. Fin-, ful- eller
mellansittning...

Campusbussen

Tenta
Studenten får på en tenta visa vad hen
har lärt sig. Tentan kan
jämföras med prov på gymnasiet,
både skriftligt och muntligt.

Förköp
Förköp innebär att man får chansen att köpa biljett till eftersläpp eller
sittningar, tävla om förköp kan man
bland annat göra under lunchtävlingar i Colloseum.

Klægg
I Baljan och Byttan (Kårallen samt
Studenthuset) kan du köpa
Kaffe + Klægg för 12 kr.
Klægg = fikabröd såsom t.ex
chokladboll.

Studenternas sätt att ta sig
mellan Linköping och
Norrköping mot uppvisning av
LiU-Kort. Bussen går en gång i
timmen under dagtid.

Kravall
En stor fest på Kårallen där det
är krav på overall.
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Var kan Nollan bo?

Här nedan listas de vanligaste
studentvänliga bostadsområdena.
Det finns självfallet fullt med bra
områden för studenter att bo på, på
sida 38 kan Nollan hitta länkar och
tips på vart man kan leta boende.

Ryd
I Ryd finns det många
studentkorridorer där Nollan kan få
ett rum för ett relativt låga köpoäng
(Studentbostäder). Ryd är
beläget nära campus och det finns
en Hemköp nära till hands!

Irrblosset
Irrblosset aka ”Irret” är ett
bostadsområde för studenter
beläget i Valla. Irrblosset har både
korridorsrum och lägenheter.
Det finns två Coop butiker i
närheten och Nollan cyklar till
Campus på endast 10 minuter!

Flamman
Flamman har många korridorer
men även lägenheter. Studentpuben
Flamman ligger även här. Flamman
ligger ett stenkast från Rydsskogen
med motionsspår och även nära
Gottfridsberg. Till campus tar det ca
15 min med cykel.
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Vallastaden
Vallastaden är beläget strax bredvid
Campus. Vallastaden ligger nära
Djurgården där b.la City Gross,
Systembolaget och Nordic Wellness
ligger.

Colonia
Colonia är beläget strax bredvid
Campus, vid Märkesbacken. Det är
ett stenkast från Ryd.

T1
T1 är beläget ca två kilometer från
Campus och ett stenkast från
Irrblosset. Det tar endast några
minuter att cykla ner till city och
närmaste matbutik är Coop
Lägerhyddan.

Linköping
Även kallat Linkan, är Sveriges
femte största kommun. Dock har
staden inte samma stressade och
höga tempo som andra stora städer.
Som student håller man oftast till runt
campus, men det kan ändå vara bra
att känna till lite om
staden.

Centrum
Linköpings centrum kretsar kring tre
torg: Stora torget, Lilla torget och
Trädgårdstorget.

Tornby
Som nyinflyttad student kan
man behöva fylla sitt hem med
möbler och mat, då är Tornby
räddningen!
Här finns IKEA , Ica Maxi,
Coop Forum och Willys med flera
butiker. Här finns också ett
köpcentrum: I-huset. Du kan
också hitta flera secondhand
butiker i Tornby.

Linköping

Trädgårdsföreningen

Nere i city ligger Trädgårdsföreningen. Här kan man
promenera, ha picknick, eller ta en
fika! På Valborg så samlas studenter
här för att fira och det är en
höjdpunkt på året!
Men glöm inte att städa efter dig,
Nollan!

Pluggfika? Mysfika!
Skulle du tröttna på att plugga på
campus eller bara behöver lite
miljöombyte så kommer här 5
mysiga fik som är värda att besöka!
Café Berget!
Simons Rosteri & Bageri
Babettes Kafferi
Dahlbergs café
A piece of cake

Uteliv
Förutom Linköpings
alla studentpubar som du
hittar om på s. 28, finns det en gata
som alla Linköpingsbor förknippar
med nöje och fest, nämligen Ågatan!
I närheten av Stora torget finner du
denna gata med nattklubbar,
restauranger och Filmstaden.
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Hyllningssången till..FOUL
När Nollan ser FOUL marschera fram på campus ska Nollan alltid sjunga
hyllningssången. Detta är ytterst viktigt att komma ihåg, så se till att be
dina faddrar lära dig melodin för hyllningssången.
“Det här är hyllningssången till FOUL.
Det här är hyllningsssången till FOUL.
Det här är hyllningssången, hyllningssången, hyllningssången till FOUL.
Det här är hyllningssången till FOUL. Det här är hyllningsssången till FOUL.
Det här är hyllningssången, hyllningssången, hyllningssången till FOUL.”

OBS! Vad som är ännu viktigare att komma ihåg för Nollan är att FOUL avskyr all

form av kroppskontakt. Känner Nollan sig lite ensam eller kramsugen kan Nollan leta
upp en fadder eller ÖF att krama, men man rör inte fadderisterna.

Gyckelkutym
Det här ska Nollan sjunga
mellan gyckel.

Vad är ett gyckel?
Gyckel kan vara spontana eller
inövade uppträdanden med syfte att
roa studenter eller annat löst folk.
Under hela Nolle-P, men även
resten av Nollans studietid
kommer olika gyckel att framföras.
Kring detta finns olika traditioner som
kan vara bra för Nollan att ha koll
på. Vanligast är det att tre gyckel på
rad framförs, men det finns sektioner
som framför fyra enligt kutym.

Gyckel nr. 1 framförs
Nollan ropar: Omstart, omstart,
omstart.....
Gyckel nr. 2 framförs
Nollan sjunger: Det där det gjorde
dom fan så bra, hej! En skål ut i
botten för FOUL nu vi tar. Hugg
i och dra, hej! Hugg i och dra,
hej! En skål ut i botten för FOUL
nu vi tar. Och alla så dricka vi nu
FOUL till.
Gyckel nr. 3 framförs
Nollan sjunger: Det var i vår
ungdoms fagraste vår, vi drack
varandra till och vi sade gutår.
SKÅL!
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- gör skillnad!
Vill du ha en utbildning med hög kvalité?
Vill du ha en bra studiemiljö där du trivs och växer?
Vill du ha ett rikt studentliv fullt av möjligheter?
Svarade du ja? Bra. Det ser vi till att du får!
Studentkåren StuFF finns till för dig som läser vid området för utbildningvetenskap eller vid
Filosofisk fakultet. Vårt uppdrag är att ge dig den bästa möjliga studietiden - från tentan till
dansgolvet. Detta gör vi genom att påverka universitetet och dess omgivning, allt för att
prioritera studenter och studenters hjärtefrågor.
Vår kärnverksamhet består av att bevaka och utveckla utbildningskvalitén och arbetsmiljön vid
LiU och att förse dig med en bra studiesocial miljö. Vi ser till att alla beslut som fattas vid LiU
passerar minst en student. Utöver vårt påverkansarbete anordnar vi också mottagningen - vi vill
att alla studenter ska känna sig välkomna och trygga!
För att göra allt det här arbetet behöver vi ditt stöd - utan medlemmar kan vi inte genomföra
vårt arbete. Att bli medlem är jätteenkelt och det blir du på www.stuff.liu.se/medlemskap.
Vill du bidra mer? Vi har massor av uppdrag där du kan göra skillnad, även dessa hittar du på
vår hemsida! Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i kårvalet, möjlighet att
engagera dig samt flera exkklusiva rabatter under terminenes gång.

Vi hoppas din mottagning blir fantastisk och att du känner dig
välkommen till Linköpings universitet!
rna!
PS! Följ oss gä
Nyheter:

Behind the scenes:

@Studentkåren StuFF
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@stuff_liu

På Linköpings universitet har vi nolltolerans mot kränkande behandling!
Det ska finnas en känsla av trivsel och trygghet under hela studietiden.
Men vad gör man då om det väl händer och vem ska du vända dig till för
hjälp?
Om det händer på campus under lektionstid?
•
•
•
•
•

Programledningen
En lärare
Din sektion
Koordinatorn för Lika villkor
StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Om det händer på en fest eller annan aktivitet på ett kårhus?
Under själva aktiviteten:
• Ordningsvakterna
• Dagsansvarig
• Hovmästaren (på sittning)
• Ansvarig arrangör
Om du väljer att ta tag i det i efterhand:
• Kårhusets driftchef
• Koordinatorn för Lika villkor
• Din sektion
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)
Skulle du vilja prata med någon om vad som har hänt, oavsett när och vart det skedde, så
erbjuder Studenthälsan vid LiU samtalsstöd men du kan även kontakta koordinatorn för Lika
villkor vid LiU eller studentombud för arbetsmiljö & lika villkor på StuFF.
Kontakt
StuFF: sal@stuff.liu.se, sams@stuff.liu.se
Koordinator för Lika villkor: linda.schultz@liu.se
Studenthälsan: https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv

Din studietid är vårt uppdrag!
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Overallguiden

Den Timon-liknande figuren
demonstrerar hur du kan placera dina
lsek- och liumärken på din overall.
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När det gäller din egen overall (som du
får ha när du är Ettan) finns det vissa
traditioner som du gärna får följa. Till att
börja med brukar man skriva sitt namn i
någon cool färg eller i tyg på höger ben.
Lärarna har svarta revärer på sidorna av
ärmar och ben, så sy dit dessa. Ovanför
vänster bröstficka, nära hjärtat kan du
sätta Lärarsektionens eget märke. Det är
okej att sätta det på benet också, då du
sällan kommer att ha overallen
uppdragen hela vägen. Andra märken
får du sätta var du vill, men ofta sätter
man dem man tycker om mest så

nära skrevet som möjligt och märken
man tycker mindre om sätter man på
baken. Du bör även ha ett stort
ryggmärke med Lsek-loggan.
Om man har en kompis på ett annat
program kan man byta till exempel en
bit av ärmarna eller fickorna med
varandra. Har du en kompis som är lite
mer än en kompis, byter man i stället en
bit av benet. Tänk dock efter en gång
extra innan du gör det, då alla kommer
att se att du och din vän har busat lite
med varandra. Njut av ditt nya, sköna
klädesplagg!
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Studentklubbar och Bostad
Studentklubbar
VilleValla Pub

www.villevallapub.se

Flamman

www.flamman.org

[hg]

www.hg.se

Kårhuset Kollektivet
(KK)

www.karhusetkollektivet.se

Bostad
Anslagstavlan

Stångåstaden

www.liu.se/anslagstavlan

www.stangastaden.se
013-20 85 00

Bostadspoolen

Studentbostäder

Heimstaden

HSB Östergötland

www.bostad.karservice.se/ www.studentbostader.se
bostadspoolen
013-20 86 60
www.heimstaden.se

Byggvesta

www.byggvesta.se
013-25 45 60

Facebook:

www.hsb.se/ostergotland

Victoria Park

www.victoriapark.se

Blocket

www.blocket.se

Lägenheter i Linköping
- Ansök om att gå med
i denna privata Facebook
grupp!

Hitta en bostad
Du har kommit in på Linköpings universitet, grattis!
Var ska du bo?
För att få hjälp kan du kontakta KOMBO som drivs av Kårservice. Där kan du få råd och information om
vad du behöver göra för att hitta boende, vilka hyresvärdar som ﬁnns, hur bostadsläget ser ut och få
svar på alla andra frågor du har om boende i Linköping och Norrköping.
När du väl har hittat boende kan du få mer hjälp och information från KOMBO - kostnadsfri
hyresgästförening för studenterna vid Linköpings universitet och en del av Kårservice verksamhet. Du
behöver inte betala någonting till oss för att få hjälp, Du behöver inte ens bo i en studentbostad ‐ det
räcker med att du är student för att få hjälp och stöd från oss eller ta del av den service vi har.
Du hittar mer information på bostad.karservice.se och kan kontakta KOMBO på telefon
013 - 28 28 84 eller maila till bostad@karservice.se
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Till sist...
Nollan sneglar nervöst mot dörren som
precis har gått igen efter att mamma
och pappa åkt hem... De har hjälpt
Nollan att flytta in i sitt nya korridorsrum, och det kändes bra ända tills
dörren stängdes efter dem. Nu känner
Nollan en oro som
långsamt kommer krypande. En oro
över att vara lämnad ensam kvar. En
oro över vad som komma skall. En oro
över hur den närmsta tiden
framöver kommer att se ut. Än så länge
är Nollan helt omedveten om vilken
fantastisk resa Nollan ska få uppleva
tillsammans med andra
Nollan, faddrar, ÖF, FOUL och
Styrelsen med dess utskott.
I katakomberna marscherar FOUL
otåligt. Visselpipan som håller takten
hörs på lång väg och det går nästan
att ta på den spända stämningen.
I ett år har de väntat i de mörka och
instängda katakomberna och nu är det
snart dags för de nya Nollan att
anlända till universitetet.
ÖF sitter med sina telefoner och
hoppas på att Nollan ska ringa och be
om hjälp. De har förberett sig länge
för att kunna ge svar på alla Nollans
frågor. De är förväntansfulla inför att få
träffa Nollan och vill att Nollan ska få
en bra första tid.

Ordförande i styrelsen väcker
tanken hos de resterade
styrelsemedlemmarna om hur de ska
grilla hamburgarna på bästa sätt.
De sitter alla med drömmande blickar
och tittar ut genom fönstret. De tänker
tillbaka på sitt eget Nolle-P och hur kul
det var. De vill att Nollan ska bli nöjd.
Läxmästeriet sitter samlat och kan inte
tänka på något annat än hur de ska ta
hand om Nollan. Det kittlas i stämbanden
och myrorna kryper i
byxorna, för snart, snart ska de få gyckla
för Nollan.
Även LUS sitter och väntar på att Nollan
äntligen ska komma och leka loss med
dem. LUS finns alltid där för Nollan.
Nollan sitter klistrad framför Zoom och
det pirrar i magen. Snart ska Nollan få
träffa andra Nollan. All oro är snart som
bortblåst och Nollan känner sig redo att
ta sig an studentlivet och Nolle-P.
Samtidigt börjar FOUL taktfast
marschera upp ur katakomberna,
ett steg i taget och närmar sig Nollan.
FOUL har väntat länge nog och
äntligen har dagen kommit då deras
vägar korsas..
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Nollans Hälsningar
Här kan Nollan låta andra Nollan skriva en hälsning! Det kan
vara allt från ett telefonnummer från en riktigt söt Nollan eller
ett roligt minne som bör förevigas!
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