FADDERUKA KBM 2021

Hei, og velkommen som student ved NMBU!
Mitt navn er Sofie Salte Økland, jeg er faddersjef og arrangementsansvarlig for Molekylet,
linjeforeningen for vårt fakultet; fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM).
Jeg vil benytte anledningen til å ønske deg velkommen til universitetet, og
selvfølgelig til Fadderuka 2021! I år er vi så heldige at vi har fått med oss Naturviterne, NITO
og Tekna som samarbeidspartnere, og vi har planlagt mye moro som forhåpentligvis gir deg et
godt inntrykk av hverdagen og studentlivet på Ås. Vi håper du kommer til å sitte igjen med
mange gode minner, nye venner, opplevelser og følelsen av at du er ganske kjent på Campus
Ås og hvordan det er her.
Fadderuka er en gylden mulighet til å få en kickstart på studentlivet her på Ås, så det anbefales
å delta på så mye som mulig. Studentlivet her ved NMBU er godt i seg selv, men jo mer
en bidrar med selv, desto bedre blir det også!
Husk at fadderne dine er her for at du skal ha det bra, så ikke nøl med å stille dem spørsmål!
Styret i Molekylet er også gode kandidater å spørre ut, så ta kontakt hvis det skulle være noe.
Molekylet er linjeforeningen for studenter ved KBM, vi sørger for sosiale arrangementer i løpet
av semesteret, men også faglige arrangementer som bedriftsbesøk og presentasjoner fra
bedrifter. Medlemskap hos Molekylet koster 150 kr for et livslangt medlemskap. Dersom du
ønsker å bli medlem av Molekylet, send en e-post til molekylet@nmbu.no med navn, årstrinn,
studieprogram og konto nr. slik at vi har oversikt over hvem som har meldt seg inn. Overfør så
150 kr til kontonr. 1644.34.00439, her er det viktig å merke med navn
og studieretning. Medlemskap kan også betales med vipps, til 33896.
Vi gleder oss til å ta deg imot!

PROGRAM
Fredag 13. august : Velkommen!
TID STED
HVA
18.30 Pentagon
Møt fadderen din! Avtal med fadderen din hvor!
Gressplenen mellom
En rolig kveld med leker for å bli kjent med andre fadderbarn og
19.00 Bioteknologibygningen
faddere.
og Meieribygningen

Lørdag 14. August: Omvisning på Campus og grillfest
TID

-18.00

STED
Avtal tid og sted
med faddergruppa

HVA

Campus

Grillfest! Det blir servert grillmat men ta med egen drikke.

Omvisning på Campus med faddergruppa

Søndag 15. August: Naturviterløpet
TID

STED

14.30-16.30

HVA
Naturviterløpet med Naturviterne. Et rebusløp for å bli bedre kjent
med hverandre, Campus og Ås.

Mandag 16. August: Grilling med NITO
TID

STED
HVA
Avtal med
-----Møt faddergruppa di før grillinga
faddergruppa di
Gressplenen mellom
Sydenfest med NITO. Det blir servert grillmat. Ta med deg
18.00 Bioteknologibygningen
hawaiiskjorta og ønsket drikke!
og Meieribygningen
Samfunnet

Standup

Tirsdag 17. August: Kvalitetstid med faddergruppa
TID

STED
Avtal med

18.00 faddergruppa

HVA
Finn på noe med faddergruppa! For eksempel; lage middag sammen,
spillekveld, kveldsbad i Drøbak, gå en tur, gå på tirsdagspåfyll på
Samfunnet.. mulighetene er mange.

Onsdag 18. August: Graskurs del I og Temafest
TID

STED

12.00Samfunnet
14.00

18.00

HVA
Graskurs del I. Her får du servert de fleste av NMBU sine lag og
foreninger på et sølvfat. De vil stå rundt på Studentsamfunnet så det
er bare å stille
spørsmål. På http://www.samfunnetiaas.no/lagogforeninger
kan du se en oversikt over de ulike lagene og foreningene.

Gressplenen mellom
Temavors med Tekna! Tema; Verdensrommet. Det blir slush,
Bioteknologibygningen
popcornmaskin og god stemning!
og Meieribygningen
Samfunnet
Temafest; Verdensrommet

Torsdag 19. august: REBUS
TID

STED

HVA
REBUSLØP! En kveld å få med seg! Ta med drikke av ønsket slag
16.00 Utenfor Urbygningen
og klesskift.
Gressplenen mellom
19.00 Bioteknologibygningen Premieutdeling/fest etter rebus
og Meieribygningen

Fredag 20. august: Immatrikulering, registrering, neonvors og Graskurs del II
Dette blir en lang dag! Sørg for å ha med dere nok mat og drikke.
TID

STED

HVA
Immatrikulering! Her blir dere formelt tatt opp ved NMBU. Dette er
en høytidelig seremoni hvor dere mottar deres akademiske
-Storplenen
borgerbrev, og dere blir tatt i mot av både rektor og dekanene. Ta på
deg den fineste finstasen; bunad, kjole eller dress!
16.00Semesterregistrering! + Info om Studentweb, Canvas, Timeedit etc.
Utenfor Biotek.
19.00
Møt opp utenfor Bioteknologibygningen.
Gressplenen mellom Neonvors og grilling. Ta på deg den hvite t-skjorta(eller klær du ikke
18.00 Bioteknologibygningen er redd for), så stiller vi med neon/ansiktsmaling og glowsticks.
og Meieribygningen Studieretningene får hver sin farge.
Graskurs del 2! Garantert mye latter av lag og foreninger som gjør
Samfunnet
sitt beste for å imponere dere nye studenter, og en smakebit av
bodegalivet!

Lørdag 21. august: DUSFEST!
TID

STED

18.00 Utenfor ABC

HVA
Dusfest! Dette er opptak i linjeforeningen, Molekylet! Ta med ønsket
drikke

Søndag 22. august: Felleslunsj og idrettsdag med NMBUi
TID

STED
HVA
Gressplenen mellom
12.00 Bioteknologibygningen Is med Molekylet! En rolig avslutning på fadderuka
og Meieribygningen
14.00
Idrettsdag med NMBUi

