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FÖ R D I G S O M FA D D E R

Måndag 24/8

Internationella introduktionen startar
Programstart för Sjuksköterskeprogrammet
08:30–09:30 faddersamling
10:15–12:00 programträff, campusvandring
13:15 sociala aktiviteter med faddrarna

Fredag 28/8

Programstart för Grundutbildningar
08:30–09:30 faddersamling
10:15–12:00 programträffar, campusvandringar
13:15–15:00 programträffar campusvandringar
15:15–17:00 programträffar, campusvandringar
17:15 sociala aktiviteter

Måndag 31/8

Programstart för Grundutbildningar
08:30–09:30 faddersamling
10:15–12:00 programträffar, campusvandringar
13:15–15:00 programträffar campusvandringar
15:15–17:00 programträffar, campusvandringar
17:15 sociala aktiviteter med faddrarna

Tisdag 1/9

Programstart för Magister- och Masterutbildningar
08:30–09:30 faddersamling
10:15–12:00 programträffar, campusvandringar
13:15–15:00 programträffar campusvandringar
15:15–17:00 programträffar, campusvandringar

AT T VA R A FA D D E R
Som fadder är du både Högskolans och Studentkårens ansikte utåt
mot alla nya studenter. För att de nya studenterna ska känna att de
kommit till en högskola och stad där det är kul att studera är det
viktigt att du som fadder sprider en bra bild av både Högskolan och
det sociala livet i Skövde.
I nt rodu kt ionen sk a genomsy ra s av Högskol a ns vä rdeord:
omtänksamhet, öppenhet och nytänkande. Ha med dessa positiva
egenskaper i ditt fadderskap så har du en bra grund för ett härligt
intro; både för dig och de nya!
Vi vill tillsammans med er faddrar skapa en känsla av gemenskap
för alla nya studenter. Detta kan du göra genom att hitta på saker
med de nya studenterna. Det kan handla om att hitta på lekar på
Campus tillsammans, samla dem för fika någon kväll eller att bara
visa dem runt och hjälpa dem om de har frågor. Vet du inte vad du
ska hitta på med de nya studenterna så finns studentkåren, sektioner
& föreningar till hands med olika aktiviteter. Under introt hittar du
dem lättast i tälten på campus.
Som fadder är du viktig för de nya studenterna. De ser dig som en
person som kan och vet mycket. Därför är det viktigt att du sprider
en positiv bild av Högskolans utbildningar och hjälper de nya
studenterna att förstå att akademiska studier kräver eget ansvar. Som
förebild är det dessutom viktigt att du följer de regler som finns på
Högskolan, inom Studentkåren och på Kårhuset Boulogner.
Att vara en fadder innebär, förutom en massa kul, även ett stort
ansvar. Kom ihåg att ta väl hand om dig, de andra faddrarna och de
nya studenterna så alla får ett bra intro.

O B L I GATO R I S K A T I L L FÄ L L E N U N D E R
I N T RO D U K T I O N E N VEC K A 35 O C H 3 6
Som fadder är din uppgift att delta i de gemensamma aktiviteter som
Högskolan och Studentkåren anordnar för alla nya studenter under
introduktionsveckan. De tillfällen som är obligatoriska är följande:
4

17:15 sociala aktiviteter med faddrarna
Studentkåren, sektioner m fl ordnar en mängd aktiviteter under
veckan som ni kan ta med era studenter till. Hitta även gärna på
egna aktiviteter eller gå ihop med andra program. Se även webben:
studentkaren.se/introt/
Om du är fadder för våra internationella studenter så sker deras
introduktion 20200824–20200828 ihop med ESN (Erasmus
student network) och Studentkåren.
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KO N TA K T H Ö G S KO L A N S I N T RO G R U PP

ST U D E N T K Å R E N

Högskolans introduktionsgrupp består av representanter från
både Högskolan och Studentkåren för att få en god samverkan. Vi
arbetar med att planera, samordna, leda, följa upp och utveckla
introduktionen.

VA D G Ö R E N S T U D E N T K Å R ?

Susanne Söderberg
Introduktionssamordnare/Studentkurator
Telefon: 0500–44 80 98, 0730–808 188
E-post: susanne.soderberg@his.se
Frida Lindgren
Internationell koordinator, Ansvarig Internationella intro
Telefon: 0500–44 81 83
E-post: frida.lindgren@his.se
FB: Frida UniofSkovde
Klara Gren Löfstedt
Introgeneral Studentkåren 2020
Telefon: 0708–99 23 31
E-post: introgeneral@studentkaren.se
FB: Klara Gren Löfstedt
Ha r du frågor, sy npu nkter eller förslag som ka n förbättra
introduktionen? Tveka inte att höra av dig till någon inom Högskolans
introduktionsgrupp eller någon som är engagerad i Studentkåren.

Som student har du rätt att påverka sin utbildning och situation.
Studentkåren hjälper dig med påverkansarbetet genom att föra din
talan gentemot Högskolan och andra verksamheter.
Alla studenter ges möjligheten att bli medlem. Studentkåren hjälper
till arbetet för att påverka utbildningen, hyresförhandlingar och
kvalitetsgranskande av utbildningskvalitén. Utöver detta grundarbete
arrangeras även sociala arrangemang av Studentkåren för att förgylla
studenternas studietid.

H U R F U N G E R A R S T U D E N T K Å R E N I S KÖV D E ?
Studentkåren i Skövde (SiS) är en demokratiskt medlemsstyrd
orga n isation. Verksa m heten bed r ivs av a l la de orga n som
illustreras i organisationskartan på nästa sida. I korthet består SiS
av: sektionsföreningar som driver utvecklingen mot respektives
institution inom högskolan; sexmästeriet som driver Kårhuset
Boulogner; underföreningar som är inriktade mot något specifikt
som t.ex. musik eller hållbarhet.
Studentkåren i Skövde har ett brett kontaktnät över hela lärosätet
där de givits möjligheten att tillsätta studentrepresentanter i
ledningsgrupperingar, råd, kommittéer och nämnder. Kåren har
även god kontakt med kommunen, länsstyrelsen och med flera
andra studentkårer i hela landet.

Kårstyrelsen
För att representera Studentkåren som helhet finns Kårstyrelsen
(KS). Studentkårens strategiska verksamhet leds av Kårstyrelsen som
samordnar hela studentkårens arbete. Kårstyrelsen genomför även
de uppdrag som stämman beslutar om. Presidiet för Kårstyrelsen
(kårordförande och Vice kårordförande) arbetar heltid med uppdraget
och får ett arvode för sitt arbete.
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Sektionerna
Det finns fem sektioner; Safir, ESS, Skills, Vitae och Skösjuk.
Sektionerna arbetar b.la. med att ta fram studenternas åsikter
om deras utbildning och lyfter fram studentärenden till berörd
personal. Sektioner na g ranskar även kursplaner, arrangera
arbetsmarknadsaktiviteter och är även aktiva i att planera sociala
aktiviteter. Ordföranden i sektionerna sitter även med i Kårstyrelsen.

Skövde Sexmästeri (SköSex)
Sexmästeriet ansvarar för att driva Kårhuset Boulogner. Vanligtvis
drivs varje vecka en pub och en klubb. I Kårhuset Boulogner brukar
SiS olika föreningar vanligtvis arrangera sittningar eller andra sociala
arrangemang. Detta ställe är studenternas självklara mötesplats.
I Sexmästeristyrelsen är Kårhusgeneralen heltidsarvoderad och det
är denne som ansvarar för uthyrningar och husets dagliga drift.
Ordförande för Sexmästeriet sitter även med i Kårstyrelsen.

Stämman
Stämman är studentkårens högsta beslutande organ. Den består av
studentkårens alla medlemmar och hålls en gång per termin för att
fatta strategiska beslut om exempel budget och verksamhetsplan
samt att tillsätta kårstyrelseledamöter.

Underförening
Studentkåren hjälper studenter som vill engagera sig för att utveckla
sina intressen. För detta finns det ett antal underföreningar. De
som i dagsläget finns under Studentkåren är: SMS, Natrix och
doktorandrådet.

KO N TA K T U P P G I F T E R
STUDENTKÅREN
Bästa sättet att komma i kontakt
med Studentkåren är att besöka
deras kansli, på andra våningen
i A-huset. Om det är akut eller
om man hellre vill kontakta oss
på andra sätt nås de på:
Hemsida: www.studentkaren.se
Telefon: 070–717 08 86
Kårhusgeneral: 070–710 37 29
E-post: info@studentkaren.se,
ord@studentkaren.se,
vice@studentkaren.se,
kgeneral@studentkaren.se

STUDENTKÅRENS POLICY KRING DROGER
Studentkåren jobbar utifrån en drogpolicy som genomsyrar hela
Studentkårens verksamhet.
Med ett sunt förhållningssätt till alkohol menar de att de:
• Aldrig står bakom umgängesformer där alkohol sätts i fokus
• Aldrig tvingar eller hetsar någon till att dricka alkohol
• Alltid erbjuder alkoholfria alternativ
• Alltid har en nykter ansvarig vid arrangemang

Vad innebär det för dig?
Tänk på att föregå med gott exempel. Rent praktiskt innebär det
att du:
• Alltid är nykter i faddertröjan
• Respekterar de nya studenternas alkoholvanor
• Är hjälpsam mot de studenter som arbetar på Kårhuset Boulogner
Ordnar du en ”hemmafest” ska du dessutom:
• Se till att det finns något alkoholfritt att dricka (exempelvis läsk)
• Ha kontroll över dina gäster så att inga dåliga situationer uppstår
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Bra tips

• Om någon vill capsa nyktert, ha en sidokung
• Om du vill dricka på kvällen, ta av dig faddertröjan!
• Om någon säger nej tack, tjafsa inte om det
Misstänker du att någon av dina nya studenter är i riskzonen eller
redan har hamnat i ett missbruk? Kontakta Studenthälsan eller
närmaste styrelsemedlem!

A L KO H O L O C H D R O G E R
På hela Campusområdet gäller totalt alkohol- och drogförbud. Alla måste
följa Högskolans Policy och handlingsplan ”Alkohol och droger”.
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OV V E KO D E X & S I T T N I N G A R
En ovve är en overall av arbetarmodell som bärs som festplagg av
högskole- och universitetsstudenter. Den anses vara ett av de främsta
kännetecken på studentikos kultur. Overallen är ofta prydd med
tygmärken från olika studentfester, organisationer och vissa bara för
att de är kul. Ett annat liknande plagg är labbrocken. Ovvebäraren
måste följa ett par regler gällande ovven.

Färger:

Röd – Kårstyrelsen
Svart – Skösex
Ljusgrön – Vitae
Vit – HISTEK och ESS
Grå – Skills
Orange – AGES
Mörkgrön – Skösjuk
RosaLila – SMS
Ljusblå – Safir och Sköekon

Regler
1. Overallen bärs alltid med stolthet.
2. Overallen får endast tvättas när bäraren befinner sig i den. Detta
sker lättast genom bad, dusch eller i en biltvätt. Enda undantaget är
om det kommit kroppsvätskor på ovven.
3. Delar av overallen kan bytas med annan bärare. Se styckningsregler.
4. Märken är tillåtet att bytas mellan ovvebärare.
5. Vanligt är att overallsbärare fäster sitt namn/smeknamn på höger ben.
6. Studentovverallen får aldrig lånas ut till en annan person.
7. De märken som betyder mest för overallbäraren (sektion-och
föreningsmärken) skall placeras närmast ovvens gren. (Har man väst,
skall dessa märken placeras närmast hjärtat.)
8. Inga märken eller målningar får, under några omständigheter,
förstöra eller täcka loggan på insidan av ryggen. (Undantag för
styrelselappar.)
Ovven bärs ofta nercabbad. Det innebär att man i stort sett bara
bär nederdelen (upp till midjan) och låter överdelen hänga. Går man
däremot iklädd ovven hela ovven (vilket är tillåtet, men ovanligt)
kallas det att man bär den uppcabbat.

Overallens delar/Styckningsregler
När man byter delar av sin ovve med någon annan har de olika
delarna olika betydelser.
Kragen..................................Förhållande
Halva ovven........................Programbyte
En ficka................................Utbyte av kroppsvätskor
Del av ärm/ben...................Vänskap

Sittningar
Sittning är en middag som intas på passande plats. Vad som ingår
varierar från sittning till sittning. Det förekommer allt från
finsittining, ovvesittning till temasittning eller sittning där klädseln
är helt valfri. Sittningar innefattar ofta spex och en hel del allsång.
Ju mer sittningsbesökarna bidrar med, desto roligare blir det.
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F Ö R E N I N G A R , S E K T I O N E R & U T S KOT T
Varje år startar studenter nya föreningar och ibland försvinner det
ett par. Denna lista ska därför ses som en översikt och inte som
någonting fullständigt komplett.

Afish – Förening för de som intresserar sig för anime.
Brukar titta tillsammans på Nyeport.
AGES – Academic Game Environment Skövde. Utskottet för
dataspelsutvecklarna på skolan.

SköEkon – Föreningen för ekonomerna på högskolan.
Samarbetar med Safir.

Skövde Magicförening – En förening som sysslar med
kortspelet Magic: The Gathering.
SMS – Studenternas Musikförening i Skövde. Har flera band
och körer.
SköSex – Festförening inom SiS. Driver Kårhuset Boulogner
och arbetar med studiesocialt.

Daaks Ord – Spelkulturförening som främst riktar sig mot rollspel.

Arrangerar spelträffar flera gånger i veckan.

Donna – Arbetar med jämställdhetsfrågor inom dataspelbranschen
och att inspirera fler att göra spel.

ESS – Engineering Students Skövde är Studentkårens sektion

för ingenjörsstudenter.

HIFS – Högskolans Idrottsförening i Skövde. Studenternas
idrottsförening. Sysslar med många olika sporter.

Skösjuk – Studentkårens sektion för studenter som läser
omvårdnad som huvudämne.

SUGS – Skövde University Gaming Society. En förening för
brädspelsintresserade.

Vitae – Studentkårens sektion för studenter som läser under
Institutionen för Biovetenskap och Institutionen för Hälsa och
Lärande med undantag de studenter som läser omvårdnad som
huvudämne.

HisTek – Fristående förening för ingenjörer på högskolan.
Samarbetar med ESS.
ESN – Erasmus student network är en förening som främjar
kontakten mellan svenska och utländska studenter.
NATRIX – Föreningens syfte är att sprida kunskap och engagemang
kring frågor rörande miljö och hållbar utveckling vid högskolan i
Skövde.
Safir – Studentkårens sektion för ekonomstudenterna.
SHS – Den förening som driftar studentnätet hos de flesta av
studentlägenheterna.

Skills – Studentkårens sektion för Data/IT-studenter.
12
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VI D K R I S

TELEFONNUMMER TILL KRISGRUPPEN

Högskolan i Skövde har en särskild organisation som börjar arbeta vid
kriser, olyckor, dödsfall och dylikt. Får du veta att det har inträffat en
olycka, ett dödsfall eller någon annan svår händelse med anknytning
till Högskolan, ska du genast anmäla detta till Högskolans personal.

VID EN KRIS SKA DU:
kontakta i första hand din institutions prefekt om du är student eller
i andra hand någon annan på kontaktlistan som du hittar nedan:
– tala om vad som har inträffat
– tala om ditt eget namn och telefonnummer
– anteckna vad som hänt
anteckna vem eller vilka som har skadats eller förolyckats
– anteckna när du fick reda på vad som hänt samt namn och
telefonnummer till den som gav dig information om händelsen
För att Högskolans krisarbete ska bli korrekt och effektivt
är det viktigt att du agerar snabbt!

TELEFONNUMMER TILL PR EFEK TER NA
PÅ I N S T I T U T I O N E R N A
Kontakta i första hand din institutions prefekt, i andra hand någon
av de övriga personerna i Högskolans krisgrupp.
Institutionen för biovetenskap, prefekt Mikael Ejdebäck,
telefon: 0500–44 86 10
Institutionen för handel och företagande, prefekt Mikael
Wickelgren, telefon: 0500–44 86 56

Studentärenden
Chef US, Kassie Sundin,
telefon: 0500–44 80 63, 0703–80 80 63
Bitr chef US, Elizabeth Persson,
telefon: 0500–44 89 05, 0702–94 02 41

Personalärenden
HR-chef, Nils Svensson,
telefon: 0500–44 81 27
Biträdande HR-chef, Ulrika Dagman,
telefon: 0500–44 82 65
Prefekt – se föregående sida
Kommunikationschef, Elisabeth Oesterreich,
telefon: 0500–44 80 42
Kommunikatör, Ulf Nylén,
telefon: 0500–44 80 61
Studentkårens ordförande, Simon Wallin,
telefon: 0707–10 02 46
Tf Campuschef, Teknisk administrativ sevice, Alf Svensson,
telefon:0500–44 88 01
Chef IT, Magnus Annerfalk,
telefon: 0500–44 81 55

ANDR A VIK TIGA TELEFONNUMMER :
Högskolans växel, telefon: 0500–44 80 00

Institutionen för hälsa och lärande, prefekt Susanne Källerwald,
telefon: 0500–44 84 02

Polisen, telefon: 114 14

Institutionen för informationsteknologi, prefekt Paul Hemeren,
telefon: 0500–44 83 14

Vårdguiden, telefon: 1177
Info finns även på www.1177.se

Institutionen för ingenjörsvetenskap, prefekt Anna Runnemalm,
telefon: 0500–44 85 20

Du hittar mer info om vad du ska göra vid
en kris på: www.his.se/kris/
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Akuta nödsituationer, telefon: 112
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H JÄ RT STA RTA R E

VA D G Ö R JAG O M M I N N YA S T U D E N T. . .

På Högskolan finns hjärtstartare i:

SA K N A R B O S TA D

• hus A, entréplan
• lokalen mellan hus D och biblioteket
• hus E, entré
• hus G, receptionen i entré
• Götasalen, entré
• hus H, entré
• kanslihus, entré
• Portalen, plan 1

Kontakta vår bostadskoordinator på telefon: 0500–44 86 00 eller gå
in på: www.his.se/bostad för att hitta mer information.

H A R P R O B L E M M E D A L KO H O L E L L E R N A R KOT I K A
– Titta i HS policy ”Alkohol och droger” eller i
drogpolicyprogrammet för tips och råd
– Kontakta Studenthälsan, www.his.se/studenthalsan

H A R P E R S O N L I G A P R O B L E M (sjukdom, dödsfall i familjen etc.)
– Var en kompis, bry dig om, fråga vad du kan göra
– Om du känner att du inte klarar av situationen, sök professionell
.hjälp t ex hos Studenthälsan eller Kyrkan i Högskolan (ensam eller
.tillsammans med den nya studenten).

BR AND
Att tänka på om larmet går :
– Ta dig ut så fort som möjligt, men använd inte hissen

TIPS!

– Varna andra så att de lämnar huset

Ta en fika med eller kontakta dina nya studenter ibland t ex via
Facebook. Hör efter hur det går med studier och det sociala livet.
Allt är nytt för dem, så ett möte utanför studierna
kanske kan vara avkopplande.

– Bege dig till återsamlingsplatsen som är markerad med
skyltar utanför byggnaderna på Campus

Vid brand – handla i rätt ordning
• RÄDDA dig själv och hjälp andra som är i fara.
• VARNA omgivning om att brand eller annan akut händelse inträffat.
• LARMA räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.
• SLÄCK om du bedömer att klara av det utan att ta några onödiga
risker.
Mer info hittar du på www.his.se/brand

SOS 112

SOS 112
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FÖ R D I N A N YA ST U D E N T E R
R EGISTR ERING
Alla studenter, även magister/masterstudenter, registrerar sig på
webben via: studentportalen.his.se från och med 4/8–16/8.
För att kunna webbregistrera dig måste du ha ett användarkonto i
studentdatorsystemet. Användarkonto kan aktiveras via: www.his.
se/aktiverakonto. Om man inte registrerar sig inom angiven tid så
har man förlorat sin plats på programmet/kursen.

S T U D E N T P O R TA L E N
Studentportalen ger dig aktuell information om dina studier. Den
innehåller uppgifter som registreringar, resultat, examina och
antagningar. Du kan också göra adressändring, kursutvärdering,
hämta scheman och kursplaner, anmäla dig till tentamen samt
via lärplattformen kommunicera och komma åt kursmaterial.
Studentportalen hittar du via: www.his.se/student.

I T- H E L P D E S K
Har du inte redan hämtat ut dina användaruppgifter kan du göra
det på: www.his.se/aktiverakonto. Fungerar inte detta, eller om
du har andra frågor som rör ditt användarkonto är du välkommen
att kontakta IT-helpdesk i hus E, våning 2, brevid Studentservice.
Självhjälpsguider finns på: www.his.se/helpit

Öppettider

För aktuella tider se: www.his.se/kontakt/

A N TAG N I N G
Kontakta antagningen för frågor gällande antagning, efteranmälan,
registrering och studieavbrott. Vill man ha snabbt svar innan/under
introt är det bäst att ringa eller gå upp till Studentservice för att nå
dem på plats.

Telefontid

För aktuella tider se: www.his.se/kontakt/

S T U D E N T S E RV I C E
Studentservice hittar du i Hus E, plan 2. De kan hjälpa till med
tentamensutlämning, resultat- och registeringsintyg och andra
studierelaterade frågor. Här finns också blanketter för studieavbrott,
studieuppehåll, examen etc.

Öppettider
För aktuella tider se: www.his.se/kontakt/

Telefontid

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00–11.30, telefon: 0500–44 81 00
e-post: studentservice@his.se
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S T U D I E - O C H K A R R I Ä RVÄG L E D N I N G ,
F U N K T I O N S N E D SÄT T N I N G
Diskutera gärna dina studie- och yrkesplaner med våra studieoch karriärvägledare. Du kan få hjälp med studieteknik och ta
upp eventuella studiesvårigheter samt få information om regler
kring behörighet, studieavbrott eller uppehåll, utlandsstudier,
funktionsnedsättning etc. Du hittar vägledarna i hus E, våning 2.
För telefon- och mottagningstider, se: www.his.se/utbildning/
studievagledning-stod.
Du kan läsa mer om de olika vägledarnas ansvarsområden, telefon- och
mottagningstider på: www.his.se/utbildning/studievagledning-stod/
studie-och-karriarvagledning. Vid allmänna frågor kontakta studievagledare@his.se
Mer information om utlandsstudier hittar du på:
www.his.se/utbildning/studievagledning-stod/studera-utomlands.

S T U D E N T H Ä L SA N
Studenthälsan finns till för dig som är student vid Högskolan i
Skövde och du hittar oss i hus E, plan 2. Studentkuratorerna erbjuder
stödsamtal och vägledning i studiesociala frågor och ohälsa.
D u h itt a r mer i n for m at ion om h ä lso - och sju k vå rd,
livsstilsförändringar, kurser m m på: www.his.se/studenthalsan
Du når oss gemensamt på studenthalsan@his.se
Studentkurator Lena Wikström
Telefon: 0500–44 81 47, mobil 0703–86 81 47,
e-post: lena.wikstrom@his.se
Studentkurator Susanne Söderberg
Telefon: 0500–44 80 98, 0730–80 81 88,
e-post: susanne.soderberg@his.se

Stilla rummet

Mer information om funktionsnedsättning hittar du på:
www.his.se/utbildning/studievagledning-stod/studera-medfunktionsnedsattning/

I hus A, andra våningen, vid Kyrkan i Högskolan, finns ett stilla rum.
Där kan du ta en paus i lugn och ro, meditera, vara i stillhet eller bön.
Rummet är öppet för alla studenter och personal oavsett tro eller
livsåskådning.

Vid frågor om funktionsnedsättning kontakta funktionshinder@his.se

K Y R K A N I H Ö G S KO L A N

LIKA VILLKOR/DISKRIMINERING

Kyrkan på Högskolan i Skövde finns till för både studenter och
personal. Du är välkommen oavsett livsåskådning. Vi förmedlar
gärna kontakt med andra trossamfund och församlingar.

Vid frågor om utlandsstudier kontakta utlandsstudier@his.se

Alla studenter på Högskolan ska behandlas med tolerans och respekt
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck ålder, sexuell läggning
eller funktionsnedsättning. Högskolan bedriver ett aktivt arbete
med att förebygga alla typer av diskriminering och kränkningar.
Handlingsplan och riktlinjer för lika villkor finns upprättade för
detta ändamål.
Lika villkor innefattar även trakasserier och sexuella trakasserier.
Skulle du få kännedom om att någon student blivit utsatt för någon
form av trakasserier så är det viktigt att ta hjälp och stöd genom att
kontakta Högskolans samordnare för lika villkor, Lena Wikström. Det
går också att boka samtal med studenthälsan via studenthalsan@his.
se Kontaktuppgifter Samordnare för lika villkor: lena.wikstrom@his.
se. För mer information se www.his.se/likavillkor
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Du kan tala med oss om glädje och sorg, livsfrågor och tro, ensamhet
och relationer och det som är viktigt för dig. Samtalen sker under
tystnadsplikt och är kostnadsfria.
Beställ gärna tid för samtal.
Präst: Anna Torbrant George, telefon: 0500–47 65 93,
mobil/sms: 070–547 69 87, e-post: anna.george@svenskakyrkan.se
Diakon: Tina Redin, telefon: 0500–47 65 37,
mobil/sms: 076–813 50 91, e-post: kristina.redin@svenskakyrkan.se
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B O S TA D

H Ö G S KO L E B I B L I OT E K E T

Behöver du bostad? Studenter vid Högskolan i Skövde har ingen
bostadsgaranti, men vår Studentbostadskoordinator Elin Tomasdottir
kan ge råd och tips om hur du hittar boende. Du hittar vår Studentbostadskoordinator på andra våningen i E-huset. Fråga efter bostadskoordinator i Studentservice. Lättast är att nå henne via telefon:
0500–44 86 00. Mer info hittar du på: www.his.se/bostad

Högskolebiblioteket tillhandahåller ämnesspecifik litteratur och
kurslitteratur för högskolans studenter. Kurslitteratur köps in i två
exemplar, och är inte till hemlån. Studenter med läsnedsättning
har rätt att låna obligatorisk kurslitteratur som talbok eller annat
anpassat medium. En stor del av bibliotekets resurser är tillgängliga
via webben, exempelvis bibliotekets katalog, e-tidskrifter, databaser
och e-böcker.

B O S TA D S B O L AG
Skövdebostäder
Drottninggatan 2A
Öppet må 09.30–18.00, ti–fr 09.30–16.30
Telefon: 0500–47 74 00,
e-post: info@skovdebostader.se
Frågor och kontrakt och uthyrning ställs
till kontoret på Drottninggatan. För mer
bostadsnära frågor ska kvartersvärd kontaktas.
Du hittar din värd på Skövdebostäders hemsida:
www.skovdebostader.se

Biblioteket erbjuder även artikelbeställningar och fjärrlån av material
som inte finns i de egna samlingarna. Bibliotekets undervisning
i att söka, välja och värdera information är integrerad i samtliga
utbildningsprogram. I bibliotekslokalerna finns ett flertal läsplatser,
datorarbetsplatser och grupprum. De större grupprummen är
bokningsbara via vår webbsida.
Kontakta bibliotekets informationsdisk för mer information.
Telefon: 0500–44 80 60,
e-post: biblioteket@his.se
www.his.se/biblioteket
Bibliotekets öppettider hittar du på: www.his.se/biblioteket.
För aktuella öppettider se: www.his.se/biblioteket/
I Biblioteket finns även Studieverkstan som är en resurs för alla
studenter på Högskolan. Studenter kan få individuell feedback på
sina texter och tips och råd om hur de kan förbättra sitt akademiska
skrivande. Studieverkstan är också en samtalspartner för funderingar
kring akademiska studier generellt och ger råd och tips om
referenshantering samt studieteknik.
Drop-in och tidsbokning. Mer info och bemanningstider på:
www.his.se/biblioteket/studieverkstan
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B R A AT T V E TA

U T S K R I F T O C H KO PI E R I N G

KO N TA K T U P P G I F T E R T I L L H Ö G S KO L A N
Adress: Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde
Besöksadress: Högskolevägen 1
Telefon: 0500–44 80 00
Webbplats: www.his.se
Facebook: www.facebook.com/hogskolaniskovde
Twitter: @HogskolanSkovde #hisintro20

För att du ska kunna skriva ut på campus, följ guiderna som finns
på www.his.se/helpit under rubriken Student > Skrivare. Där hittar
du all relevant information som du behöver. Annars kan du vända
dig till IT-helpdesk.

Ö P P E T T I D E R S E RV I C E F U N K T I O N E R :
Alla samlade öppettider hittar ni på webben:
www.his.se/kontakt.

FA K TA O M H Ö G S KO L A N

T E N TA M E N SA N M Ä L A N

Högskolan i Skövde har cirka 9 000 studenter.
Högskolan har ca 550 personer anställda varav ca 330 är lärare.
Rektor: Lars Niklasson
Prorektor: Lena Mårtensson

Anmälan till tentamen är obligatorisk och oanmälda studenter
avvisas. Obs! Du måste vara registrerad på kursen för att kunna
anmäla dig till tentamen. Anmälan görs via Studentportalen
(studentportalen.his.se) senast 7 dagar innan tentamenstillfället. Om
anmälan inte är möjlig i Studentportalen kontakta Studentservice
(studentservice@his.se).

Institutioner
Vid Högskolan i Skövde finns fem institutioner.
• Institutionen för biovetenskap, IBI
• Institutionen för handel och företagande, IHF
• Institutionen för hälsovetenskaper, IHV
• Institutionen för informationsteknologi, IIT
• Institutionen för ingenjörsvetenskap, ING

T E R M I N S T I D E R L Ä SÅ R E T 2 02 0/ 2 02 1
HT, 2020-08-31–2021-01-17 VT, 2021-01-18–2021-06-06
Obs! Avvikande terminstider för vissa program på
Institutionen för hälsa och lärande.

Du är som student skyldig att ta reda på vilka regler som gäller vid
tentamen. Detta och annan praktisk information som skrivsalar,
tentamensschema, resultat etc hittar du på: www.his.se/tentamen

T E N TA M E N S U T L Ä M N I N G
Du kan hämta din rättade tentamen på Studentservice i (Hus E, plan 2)
ca. 2 dagar efter att du fått ditt betyg inrapporterat i Studentportalen
under Resultatfliken. Om du tror att du behöver ompröva din
examination, hör med Studentservice hur du ska gå tillväga, innan
du hämtar ut tentamen.

PA S S E R KO R T
Under kvällar och helger krävs ett passerkort för att komma in i husen.
Vill du ha tillträde till lokalerna under dessa tider, kan du ansöka om
ett passerkort på Studentportalen på webben. Där finns en blankett
som ska fyllas i, skrivas ut och lämnas in på passerkortsutlämningen
på första våningen i hus G. Passerkortsutlämningens öppettider hittar
du på: www.his.se/kontakt.
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L I T T E R AT U R

F Ö R SÄ K R I N G

Den kurslitteratur som du behöver finns uppräknad i kursplanens
litteraturlista. Kompendiematerial kan du köpa i Högskolebutiken.
All kurslitteratur finns i Högskolebiblioteket, dock inte för hemlån.

Alla studenter som är antagna och registrerade vid Högskolan i Skövde
är försäkrade under studietiden och under direkt färd mellan bostaden
och skolan. Mer information finns på: www. kammarkollegiet.se.
Du kan även prata med Studentservice.

H Ö G S KO L E B U T I K
I hus G finns Högskolebutiken där du kan hämta parkeringstillstånd,
köpa utskrifter och profilprodukter med Högskolans logotyp samt
kopiera. Där finns även kontorsmateriel så som block, pennor etc.
till bra pris.

OM DU BLIR SJUK

Butikens öppettider hittar du på: ww.his.se/kontakt.

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan så snabbt som möjligt,
helst redan första sjukdagen. Mer information om vad som gäller för
dig som student när du blir sjuk, finns på: www.forsakringskassan.
se och www.csn.se

K ÅR K ANSLIET OCH K ÅRSHOPPEN

FOLKBOKFÖRING

På kårkansliet, hus A, våning 2, finns kårshoppen där du kan köpa
billigt kontormaterial, biljetter till arrangemang, kondomer, märken m m.
Här sitter även ordförande och vice som du alltid kan komma upp och
diskutera studentärenden med.

Du är skyldig att folkbokföra dig där du bor. Var du är folkbok-förd har betydelse för till exempel rätten till barnbidrag och
bostadsbid rag. Kontakta skatteverket för mer information:
www.skatteverket.se

PA R K E R I N G

F R ÅG O R K R I N G K L AG O M Å L

För studenter finns parkeringsplatser vid hus H, se campuskartan.
Till dessa platser krävs ett parkeringstillstånd som du hämtar på
Kårkansliet, Högskolebutiken, Studentservice eller receptionen i hus
G. I övrigt hänvisas till p-platser som kommunen erbjuder t ex vid
Kårhuset Boulogner med de regler som gäller för dessa.

Frågor och klagomål från studenter ses som viktig information som
utgör underlag för utveckling av Högskolans verksamhet. Oavsett
om studentens klagomål är berättigade eller inte ska studenten
tas på allvar och få ett korrekt och respektfullt bemötande.
Studenterna har, enligt Högskolelagen, rätt att utöva inflytande
över utbildningen.

BA R N O M S O R G
Har du frågor om barnomsorg eller grund- och gymnasieskola så
kan du vända dig till Skövde kommuns kontaktcenter telefon:
0500–49 80 00 eller hitta mer information på: www.skovde.se

B O S TA D S B I D R AG
Försäkringskassan i Skövde når du på telefon: 0771–52 45 24.
För mer information: www.forsakringskassan.se

CSN
Om du behöver blanketter eller vill få svar på enklare frågor kan du
använda CSN talsvar på telefon: 0771–27 60 00 eller deras webbplats:
www.csn.se.
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I de fall det inte finns en fastställd rutin för hantering av frågor
och klagomål bör ansvarig lärare eller ansvarig funktion inom
verksamhetsstödet kontaktas.
Om studenten är osäker på vilken lärare eller funktion som ansvarar
för frågan – eller om det finns en fastställd rutin för ärendet –
kan kontakt tas med Studentservice, Högskolans gemensamma
studentexpedition.
Läs mer på:
student.his.se/stod-och-service/rattigheter-och-skyldigheter/
fragor-och-klagomal/
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L E K A R & ÖV N I N G A R

G I S SA SA N N I N G E N

N OA S A R K
Detta kräver att gruppen är ett jämt antal, den lämpar sig bäst till större
grupper. Ta lika många papperslappar som det finns deltagare och skriv
ett djur på varje lapp, det ska finnas två exemplar av varje djur till
exempel två hundar, två katter, två dinosaurier osv. Ställ alla deltagare
i en stor ring och ge varje deltagare en lapp. Deltagarna ska låta och röra
sig som djuret som står på lappen och ska försöka hitta ett djur som låter
likadant som sitt eget. När de gjort det ska de hålla armkrok och vänta
tills alla är klara och hittat sin djurpartner.

SAG A N O M R I N G E N
Denna lek bör inte spelas med mer än 10 personer. Alla deltagare
ställer sig i en ring. Faddern väljer någon som får börja säga sitt namn.
Nästa person måste sedan säga den första personens namn följt av
sitt eget. Detta byggs på för varje person i ringen. Om man säger fel
börjar leken om på den personen som tabbade sig. Leken är slut när
någon har fått allas namn rätt.

H I T TA N A M N E T
Antalet deltagare 15 och uppåt. Alla har sitt eget namn i början!
Sedan går t.ex. Pelle till Maria och säger ”Hej vad heter du?” ”Jag
heter Pelle” säger Pelle. ”Jag heter Maria” säger Maria. Och så byter
dem namn! Sedan går Pelle till nån annan och frågar samma sak!
Fast säger att han heter Maria! Och så går det vidare till man tillslut
får sitt eget namn! Då går man och sätter sig!

F OT L E K E N
Leken börjar med att alla deltagare ställer sig i en ring vända inåt.
Faddern pekar ut en av deltagarna som börjar med att flytta sin högra
fot så att den rör vid någon av grannen till högers fötter. Grannen
måste sedan göra samma sak med den utpekade foten. Man får inte
lyfta på en fot annat än om den blivit utpekad. Målet är att bli den
som sist står upp.
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Dela in gruppen i smågrupper på 3–5 personer. Ge varje deltagare en
papperslapp och en penna där de ska skriva på lappen två saker som
är falska om dem och en sak som är sann. De ska sedan läsa upp de
tre sakerna för de andra i sin lilla grupp och de andra ska gissa vilken
av de tre påståenderna som är sann.

K VA D R AT E N
Alla deltagare får en ögonbindel. Faddrarna ”blandar” dem så att de
står i en klunga. De skall sedan lyckas skapa en, stor kvadrat genom
att hålla i varandras händer. Faddrarna får inte störa dem utan de
måste försöka på egen hand. När de känner sig klara hjälper faddrarna
dem att ta av sig ögonbindlarna. Lyckades de skapa en jämn kvadrat?
Hur organiserade de sig? Var det någon som antog en ledarroll?

SIAMESISKA T VILLINGAR
Dela in gruppen i par om två. De skall alla sitta ner och hålla
armkrok. Börja med att ge dem enkla uppdrag som att ställa sig upp.
Därefter kan man ge dem lite svårare saker som att ta sig runt ett
träd och tillbaka på kortast möjliga tid, utan att bryta armkroken.

G E M E N SA M M A N Ä M N A R E
Dela in gruppen i mindre grupper med ungefär 5 personer i varje.
Grupperna skall komma på 5 påståenden som stämmer in på alla i
gruppen. När gruppen är klar sätter de sig ned på marken. Faddrarna
låter sedan var och en av personerna i grupperna nämna en sak som
denne delar med sin grupp. Alla deltagare som känner igen sig i
påståendet räcker upp en hand. Detta är ett utmärkt sätt att hitta
likheter med andra i klassen.

VÄ N DA PÅ P R E S E N N I N G E N
Denna övning kräver att det finns en presenning att tillgå. Alla
deltagare ställer sig på presenningen. Därefter skall de lyckas vända
på presenningen utan att trampa utanför den.
Mer lekar finns att hitta i lekdatabasen i fadderfacebookgruppen
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RU N DVA N D R I N G

4. HUS G

Följande platser ska visas och beskrivas. Det är viktigt att berätta för
studenterna varför angivna platser är viktiga och vad respektive plats
har för funktion. De byggnader som hör till Högskolan i Skövde är
koncentrerade till ett och samma område, Campus.

1. HUS A
• Föreläsningssalar
• Anslagstavlor
• Mikrovågsugnar, automater etc.

T E N TA M E N S SA L A R , VÅ N I N G 3

Gå gärna upp och visa vart salarna är. Visa även anslagstavlorna vid
ytterdörren, där det står vart man skriver sin tenta.

K Å R K A N S L I E T, VÅ N I N G 2

Studentkåren i Skövde arbetar inom följande områden:
utbildningsfrågor, studiesociala frågor, arbetsmarknadsfrågor, sociala
aktiviteter samt service.
På kårkansliet hittar du våra arvoderade studenter.

• Reception/Växel
• Mikrovågsugnar, automater etc.
• Stora delar av personalen vid Institutionen för biovetenskap och
Institutionen för hälsa och lärande.
• Undervisningslokaler

H Ö G S KO L E B U T I K O C H PA S S E R KO R T, VÅ N I N G 1
• Passerkortsutlämning (Teknisk administrativ service):
här hämtar du passerkort
• Högskolebutiken: här kan du köpa kompendier och kontorsmaterial
samt betala utskrifter som görs i butiken (kort eller kontanter).

5. HUS E

• Antagning och Examina finns i korridoren bakom Studentservice.
• Anslagstavlor
• Mikrovågsugnar, automater etc.
• Våning 2 och 3: Personal vid Institutionen för handel och
företagande.
• Undervisningslokaler

Visa studenterna runt på kansliet och berätta att de är välkomna
dit med frågor och funderingar. Boka gärna tid med någon av de
heltidsarvoderade för en informationsstund.

S T U D E N T S E RV I C E , VÅ N I N G 2

K Y R K A N I H Ö G S KO L A N , VÅ N I N G 2 .

– Tentamensutlämning
– Allmänna studiefrågor
– Resultat- och registreringsintyg
– Blanketter

S T I L L A R U M M E T, VÅ N I N G 2 .

Ett stilla rum för en stunds paus i lugn och ro, meditation, stillhet
eller bön. Rummet är öppet för alla studenter & personal oavsett
tro eller livsåskådning.

2 . G Ö TA S A L E N

För aktuella tider och mer info se: www.compass-group.se/
MatDryck/Restauranger/skovde/gotasalen-hogskolan-i-skovde.

OBS! Information ska här ges av personalen i Studentservice!
Säg bara till när ni kommer.

IT-HELPDESK: Finns bredvid Studentservice, hjälper till med
användarkonto för att få tillgång till Högskolans datorer och
e-postkonto (@student.his.se).
OBS! Förklara skillnaden mellan Studentservice
(expeditionen i hus E) och Studentportalen (på webben).

S T U D E N T S TÖ D, VÅ N I N G 2

3. KANSLIHUSET

I kanslihuset finns rektor och rektors kansli.
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Studie- och karriärvägledning, stöd till in- och utresande
studenter, stöd till studenter med funktionsnedsättning, lika
villkor/diskrimineringsärenden samt Studenthälsan.
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6. HÖGSKOLEBIBLIOTEKET & STUDIEVERKSTAN

10. HUS F

Visa bibliotekets informationsdisk, Studieverkstan, kursböckerna
och Södra Rummet. Be bibliotekets personal berätta om den service
de erbjuder. Poängtera att biblioteket är en bra studiemiljö och
viktig resurs för studierna samt uppmana studenterna att gå på
bibliotekets undervisningstillfällen.

• Avdelningen för forskning och samverkan.

I biblioteket finns:
• 2 ex av kurslitteratur
• Annan litteratur, tidningar, tidskrifter etc.
• Sökdatorer
• Grupprum
Studieverkstan är en resurs för alla studenter på Högskolan.
Studenter kan få individuell feedback på sina texter och tips
och råd om hur de kan förbättra sitt akademiska skrivande.
Studieverkstan är också en samtalspartner för funderingar
kring akademiska studier generellt och ger råd och tips om
referenshantering samt studieteknik. Drop-in och tidsbokning.

7. H U S D
• Våning 1 vid Bibilioteket finns Café Dallucci
• Anslagstavlor
• Mikrovågsugnar, automater etc.
• Våning 3: HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen

8 . P O RTA L E N
• Forskning och innovation i samverkan med Gothia Science
Park, GSP. OBS! Förklara skillnaden mellan huset Portalen
och Studentportalen (på webben). Här sitter personal för
Institutionen för ingenjörsvetenskap och Institutionen för
informationsteknologi.

• Avdelningen för marknadsföring och kommunikation.
• Drivhuset.

11. K ÅRHUSET BOULOGNER
• Pub- och klubbkvällar.
• Varje student får ta med sig upp till två gäster. Det räcker att
anmäla detta i inträdet. Vårt system kräver endast att du som
student har med dig Studentkort och ID till Boulogner, samt att
dina gäster har med sig sitt ID.
• Ytterkläder, väskor och medhavd dryck kan kostnadsfritt hängas
in i garderoben.
• Förbud mot medhavd alkohol eller annan dryck.
• Rökförbud utomhus och inomhus.
• Personalen är studenter som arbetar ideellt i Sexmästeriet.
Kontakta info@boulogner.se om du vill provjobba eller har
övriga frågor.
• För mer information besök www.boulogner.se.
Sexmästeriet kan hålla i visningar av kårhuset under rundvandringstillfällena, prata med Sexmästare eller Kårhusgeneralen om detta.

1 2 . S KÖV D E S TA D
• Turistbyrån • Banker • Resecentrum • Nyeport • Kulturhuset
• Försäkringskassan • Commerce och andra butiker • Matbutiker
• Skövdebostäders kontor på Drottninggatan • Trean • Arenabadet
• Billingens fritidsområde

9. H U S H
• Föreläsningssal
• Avdelningen för marknadsföring och kommunikation
• Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation.
32

33

CAM PUS K ARTA
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M I N A N YA ST U D E N T E R S
KO N TA K T U P P G I F T E R
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C H E C K L I STA FÖ R FA D D R A R
Här finns en liten checklista som du kan använda som verktyg under
ditt uppdrag. Försök se till att under första introveckan hinna med
något som står på listan. Det ger dig en bild av ungefär hur mycket
som förväntas av dig. Listan är till som tips för dig som fadder. Lägg
gärna till egna roliga förslag!
Ta dina studenters telefonnummer
Ta med dem på en Campusrundtur
Ta med dem till kårkansliet (2a våningen i A-huset)
Ät lunch ihop
Låt dem göra egna namnbrickor med minimum
namn och program på
Visa dem runt i Skövde
Se till att alla hämtar ut sina passerkort
Låt dem hälsa på någon i kårstyrelsen
Hjälp någon i din sektionsstyrelse med någonting
Ät och sov ordentligt
Gör något roligt ihop med dina nya kompisar!
Skapa en sms-grupp för dina nya studenter så du kan
se till att alla kommer hem ordentligt
Kolla så de gått med i Facebookgruppen för sitt program
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A K T U E L L I N FO R M AT I O N
för dig som är fadder:
Facebook: Fadder-hisintro-ht20
för de nya studenterna: student.his.se/ny-student
www.studentkaren.se
Ha kul under introt!
Kom ihåg att vårt Campus är
alkohol- och drogfritt!
#hisintro20
@HogskolanSkovde
www.facebook.com/hogskolaniskovde
www.facebook.se/studentkareniskovde

Högskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde. Tel 0500–44 80 00. Fax 0500–41 63 25
info@his.se www.his.se
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