FADDERUKA 2019 LANDSAM
For spørsmål, ta kontakt med Ragnhild Gabrielsen (+47 96015487) eller Synne Thorshaug Eide (+47
97939460).
Kart over campus: https://use.mazemap.com/?campusid=241

Fredag 2. august – 9. august - Internasjonal fadderuke
Mer informasjon: https://www.nmbu.no/en/students/administration/news/node/34874

Fredag 9. august: Grilling utenfor ABC-bygget (Pentagon)
19:00 Vi fortsetter med fjorårets suksess! Dette er dagen mange av studentene kommer til
Ås og vi anbefaler alle å møte opp denne kvelden. Her vil du få en rolig start på
fadderuka og møte de du skal studere med! Vi fikser kubb og grillmat. Vi har vegetar
og vegan, men om dere trenger tilrettelagt så ta med noe selv om dere ønsker!

Lørdag 10. august: Registrering, info, grillfest og Tour de Kringla
09:00 Vi møtes utenfor Urbygningen for å dele dere inn i faddergrupper.
10:00 Velkommen til NMBU i Aud.Max.
11:00 Informasjon om Studentweb, Canvas og IT i Aud.Max.
13:00 Fadderaktiviteter
14:00 Semesterregistrering i Urbygningen. Gjelder ikke NORAGRIC eller
utvekslingsstudenter. Sistnevnte registreres under introuka. OBS: dette kan endres!
18:00 Grillfest på Pentagon i regi av universitetet (gratis mat!), hvor alle de nye studentene
på NMBU samt faddere og andre studenter vil være tilstede. Dette arrangementet er
en flott og sosial tradisjon! Du vil få et lite, men intenst innblikk i foreningslivet på Ås.
Her er det viktig at faddergruppene møtes i forkant slik at alle har noen å være med.
Etter dette blir det Tour de Kringla!

Søndag 11. august: Registrering og samfunnet
10:00 Møt fadderen din ved Urbygningen
11:00 «Styrken i mangfold» i bioteknologibygningen – Aud. Aastveit
13:00 Semesterregistrering i Urbygningen (NORAGRIC) OBS: dette kan endres
14:45 Introduksjon til studentsamfunnet. Møt ved bodegainngang på Samfunnet – puljevis
hvert kvarter mot 16:15. Faddere får info om når dere skal møte.
Før/etter introduksjon til samfunnet får dere en omvisning rundt omkring i Ås av fadderen
deres. Vi oppfordrer alle til å lage middag sammen med faddergruppen sin! Det er både
hyggelig og billig.
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Mandag 12. august: Undervisningsstart og linjeforeningsdag
09:00-09:45

Introduksjon i bioteknologibygningen, Auditorium Aastveit. ALLE møter her,
inkludert faddere. Om du blir forhindret fra å møte første uka av studiet, si
ifra til studieveilederen din.
Studiestart gjelder ikke studenter som skal gå master i folkehelsevitenskap og
master i eiendomsutvikling. Mer info her:
https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/studenter/velkommen/node/22765

10:00-11:30

Festsalen i Urbygningen, rom U215. Informasjon fra studieveilederne.

11:30-12:15

Lunsj i parken – Urbygningen
Undervisning – følg ditt eget linjeprogram. Følg linken ovenfor for info.

16:00

Linjeforeningsdag på Akropolis. Kick-off og grilling med Terra Forma,
Jordskifterlaget og Globalis - bli kjent med linjeforeningene på fakultet! De
skaper sosiale arrangementer, foredrag og faglig kontakt mellom studentene,
ansatte og bedrifter.

19:00

Standup på samfunnet med Martin Lepperød og Henrik Farley!! Husk å kjøpe
billett i linticket-appen før arrangementene i regi av samfunnet.

Tirsdag 13. august: Rebusløp med BIOVIT
17:00

Oppmøte ved Tuntreet på campus. Møt opp med godt humør og forbered
deg på mye moro! Ta på klær som tåler bruk, badetøy, en kopp og et skift
dersom du bor lengre unna.

Etter

Samling, premieutdeling og grilling ved ABC

Onsdag 14. august: Graskurs del 1 og temafest på samfunnet
12:15-14:00

Graskurs del 1 på Samfunnet.
Her vil du få se en smakebit på studentmiljøet Ås har å tilby – stands med alt
fra xclusive stiftelser til kulturelle foreninger, kor eller idrettsforeninger. Ås
har noe for enhver smak! Kom på samfunnet og ta en titt, kanskje du finner
noe du vil engasjere deg i?

Vi oppfordrer faddergruppene til å spise middag sammen!
18:00

Temavors med LANDSAM på plenen ved Sørhellinga. Hvert år i fadderuka er
det temafest, og i år er temaet er «Tidsaldre». LANDSAM har da undertemaet
«2000-tallet» og kjører i gang et vorspiel med hele fakultetet! Finn fram low
waist-buksa og kom i ditt mest kreative kostyme! It’s Britney bitch!!

21:00

Konsert på Samfunnet med TØFL
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Torsdag 15. august: Chillekveld
18:00

Chillekveld/brettspill/quiz på Akropolis. Har du fått nok av fanteri? Vi har
kuren – kom og spis snacks med oss og ta livet med ro! Alle som vil henge er
hjertelige velkommen!

Dette er generelt en dag du kan slappe av, og kanskje lage en fellesmiddag med noen du har
blitt kjent med? Lad opp til fellesvors med KBM og Graskurs del 2 på fredagen.

Fredag 16. august: Immatrikulering og Graskurs del 2
12:45

Møt opp på angitt sted i finstasen på storeplenen foran Urbygningen!
Faddersjef står med skilt.

13:00

Immatrikulering. En høytidelig og veldig hyggelig seremoni for å markere alle
studenter som har blitt tatt opp til universitetet! HALIE opptrer på utescenen
og det blir servert gratis mat til alle som deltar. Antrekk: Pent.
(Bunad/kjole/dress/noe fint). Mer info: https://www.nmbu.no/studentliv/campus-as/immatrikulering

18:00

Fellesvors med KBM utenfor Bioteknologibygningen. Tema: Hattefest!!
Ta på din sykeste, grelleste hatt og bli med på det mest vorset vi har hatt!
Eier du en flosshatt? Fluehatt, damehatt, cowboyhatt, tyrolerhatt? Ta den på.
Med god gjennomføring og historie bak hatten, vil du +poeng få!

21:00

Graskurs del 2 på Samfunnet!! Stor ståhei når foreningene og samfunnsstyret
lager show og viser hva de virkelig er laget av!! Om dere ikke har fått et
ordentlig innblikk i studentlivet, så får dere det helt klart nå!

Lørdag 17. august: Samfunnets rebus
12:00

Piknik, gressplensport, slak line og hengekøyer utenfor ABC. Vi står for
aktiviteter, men mat og eventuelle hengekøyer må medbringes <3 Kommer
an på været.

14:00

Samfunnets rebusløp! Alle komiteene ved samfunnet har slått seg sammen
for å lage en actionfylt rebusløype for både nye og gamle studenter!
Forhåndspåmelding av laget ditt ved å sende mail til
aktivitet@samfunnetiaas.no. Møt ved bodegainngangen! Mer info:
http://www.samfunnetiaas.no/new-events/2017/7/29/samfunnets-rebuslp

Søndag 18. august: Idrettsdag med NMBUI
Idrettsdag i regi av NMBUI. Sted og tid kommer nærmere.
Plogging med Samfunnet.
Mulig spilldag med spillklubben Kort og Bredt.
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