
 

 

Fadderkontrakt 
     

              

Delta på fadderkurs og infomøte i forkant av Oppstarten. 

 Fadderkurs avholdes mai/juni. Tidspunkt vil så godt det lar seg gjøre tilpasses 

eksamensdatoene og praksisperioder. 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.  

  

  

 Infomøte før Oppstarten blir holdt 11.august 2019 kl. 16.00-19.00. 

 Det er obligatorisk oppmøte på infomøtet, ingen unntak.  

  

 Jeg plikter som fadder å: 
          

 Ta imot de nye studentene ved semesterstart, og være tilstede for 

faddergruppen under Oppstarten 2019 12.-25. august. 

 Gi faddergruppen informasjon om det som skjer under Oppstarten – i god tid før 

arrangementer starter – og delta på arrangementene sammen med faddergruppen.  

○ Minst 2 faddere fra hver faddergruppe skal alltid være tilstede på 

arrangement.  

○ Oppfordre fadderbarn til å svare på alle meldinger, uavhengig av om de skal 

delta eller ikke på arrangementet.  

 Være en kjernekar; pass på hverandre – følg med og ta ansvar. 

 Vær inkluderende og imøtekommende, og vis respekt ovenfor andre.  

 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.  

        

              

 Informere 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, dette ligger på 

www.oppstarten.no.  

        

             

   

 Respektere andres grenser, spesielt alkohol- og intimgrenser. 

         

 Det er nulltoleranse for drikkepress, både ovenfor fadderbarn og andre faddere.

       

http://www.oppstarten.no/


 
             

   

 Ludo Bar & Scene        

 Faddere som også er frivilling på Ludo Bar & Scene er ikke fritatt fra å jobbe selv om 

de er fadder. Oppstarten er den travleste perioden for Ludo i løpet av studieåret, og 

det må forventes å ta en vakt i løpet av Oppstarten. 

 Faddere som ikke er frivilling på Ludo oppfordres til å prøve det – vi trenger alltids 

flere frivillige, så dere er velkommen til å ta en vakt for å se hvordan det er.  

        

 Armbånd 

 Alle faddere får utdelt armbånd. Armbåndet er ditt eneste bevis på at du er fadder. 

 Faddere får spesialpris på Ludo under oppstarten ved fremvising av armbånd. 

 Fadderbarna vil opplyses om at kun de med armbånd er faddere. 

 Dersom innholdet i retningslinjene og kontrakten ikke oppfylles, kan Oppstyret 

 klippe armbåndet og frata deg rollen som fadder. 


