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Välkommen till Campus Norrköping och ett stort grattis till din antagning! Nu 
har du 3,5 år framför dig på Socionomprogrammet - en tid som kommer vara 

otroligt lärorik, intressant och framför allt rolig! Som student kommer du få stora 
insikter om dig själv, dina medmänniskor och om samhället som stort. Insikter 

som du kommer ha användning av i ditt framtida yrke som socionom men också 
som privatperson.

Livet som student är såklart mer än bara studier och för att få en ordentlig 
introduktion till studentlivet och allt vad det innebär så har vi anordnat ett 

N0lle-P! En period som finns till för att du ska få en trygg och rolig start på ditt 
nya liv som student. Ett sätt för dig att få lära känna campus men också dina nya 
kurskamrater. För att tagga till och känna att du har koll på läget så tipsar vi om 

att läsa igenom denna bok och så ses vi den 22e augusti! 

infoga bild på oss här

     HEJ N0LLAN



Det här är du

- N0LLESKYLTEN
- TID
- PENGAR
- MATLÅDA OCH VATTEN
- OMTANKE
- HUMÖR

Det här är du
N0LLESKYLTEN 
Tillverkas första dagen på 
N0lle-P. Den hänger runt 
N0llans hals dygnet runt för att 
visa vilket program N0llan 
tillhör. Även bra för att lära sig 
andras namn. 

TID 
Alla uppskattar en N0llan som 
är i tid! Om N0llan är sen så 
hör av dig på vår Instagram 
eller Facebook 

PENGAR 
Ett nödvändigt ont som N0llan 
bör ha med sig under N0lle-P 
för att kunna köpa märken.

MATLÅDA & VATTEN 
För att spara på ovannämnda 
pengar så är matlådan den 
ekonomiska N0llans bästa vän.

HUMÖR 
Sist men inte minst blir allting 
mycket roligare med ett glatt 
humör. Kom med ett leende på 
läpparna N0llan

N0LLAN 
N0llans titel under N0lle-P är N0llan. Det syftar inte 
till N0llans värde utan på att N0llan ännu inte har 
tagit några högskolepoäng inom 
Socionomprogrammet.

PS! N0llan går inte att böja - En N0llan, flera 
N0llan.



Campus Norrköping   Campus Norrköping

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges äldsta och största universitet med 
cirka 27 000 studenter och 3900 anställda. Universitetet består av fyra olika 

campus - Campus Valla, Campus US, Campus Lidingö och Campus Norrköping.

 Campus Norrköping är känt för sitt natursköna läge mitt i det unika gamla 
industrilandskapet vid Motala ström och det är också där Socionomprogrammet 
har sitt lärosäte. Campus består av fyra byggnader: Kåkenhus, Täppan, Spetsen 

samt Kopparhammaren (se karta s. 30).

 Du hittar Socionomprogrammets administration med studievägledare, program- 
och kursansvariga och flertalet föreläsare på våning 5 i Kåkenhus.



Infoga bild på oss här

                                                        Hej N0llan! 
Vi är Societeten - ditt fadderi på Campus Norrköping. Vår främsta uppgift är att 
välkomna och guida dig i vad som är Sveriges bästa stad! Eftersom vi själva har 

varit nya studenter så vet vi hur det är att flytta till en ny stad med allt vad det 
innebär. Därför kommer vi göra allt vi kan för att finnas tillgängliga för dig under                

hela tiden och svara på frågor som kan uppstå.    

Vårt ansvar som fadderister är att organisera N0lle-P för att kunna ge dig som 
student en minnesvärd start på studentlivet. Genom att delta på våra aktiviteter 

kommer du lära känna staden, nya studenter och även allt vad det innebär att vara 
just student! 

Societeten
- ditt fadderi



Linn
General

Vera
Vice General, gyckel, 

n0llebok & 
miljöombud

Amanda
Sektions-, spons- & 

bryggansvarig

Josefin
Info/PR, märkes- & 

fadderansvarig

Filip
Kassör & 

matansvarig

Matilda
Gyckel & 

materialansvarig

Stanley
Maskot & 

godisansvarig

Men… var fan 
är han?



info om vad dom gör

kontaktuppgifter

SoCeR
- ditt festeri

Hallå! 
Det är vi som är SoCeR - Socionomprogrammets festeri. Vi kommer vara era 

festerister under ert första år. Året börjar med  att vi välkomnar er under 
Nolle-P och är era faddrar.  Under N0lle-P kommer vi bland annat anordna 

roliga fester  och sittningar för er.
Resten av året kommer vi synas mycket på Kårhuset Trappan där vi jobbar  

tillsammans med andra festerier och anordnar roliga tillställningar. 

Vi vill gratulera dig till antagningen och ser fram emot att träffa DIG under  
N0lle-P som kommer bli en rolig start på studentlivet! 

Socionomprogrammets festeri: 
SoCeR
festerietsocer

mailasocer@gmail.com



Alice 
General

Zeb 
Vice General &
Mottagnings-

ansvarig

Edvin 
Dryckes- &

Sponsansvarig

Hanna
Kassör &

Bitenansvarig

Clara
Sittning, Märke & 

Sektionsrepresentant

Alicia
Gyckel- & 

Fotoansvarig

Elin
Fest, Dryck– &
Sponsansvarig

Nora
Miljöombuud, IT- &

sittningansvarig, 

Kelli
Sekreterare, Fest- &

Ovveansvarig

Nadja
Märkes- & 

Sponsansvarig



Socionomsektionen/styrelsen

Info om dom

kontaktuppgifter

Socionomsektionens
styrelse

Vi är socionomsektionen som arbetar för DIG! Styrelsen bevakar med studenternas 
hjälp utbildningen och för fram era åsikter om campus och programmet. Vi är 
länken mellan dig, vår studentkår StuFF och de organ som fattar viktiga beslut 

inom universitetet. Linköpings universitet arbetar för en bra miljö, både inom och 
utanför universitetet. Därför kan vi stolt säga att vi är en Grön sektion som 

miljöanpassar vår verksamhet. 

Som medlem i Socionomsektionen och StuFF får du en ökad möjlighet att påverka 
din utbildning. Du får bland annat rösträtt i sektionens medlemsmöten och i 

kårvalet, förmåner under sektionens aktiviteter samt ekonomiska förmåner. Så som 
15 kr billigare entré till Trappan, billigare kurslitteratur och hemelektronik.

 Under läsåret anordnar vi i sektionsstyrelsen aktiviteter för programmets studenter, 
där våra medlemmar har förmåner. Under Nolle-P kommer vi självklart visa upp 

oss och umgås med er så håll utkik efter våra aktiviteter. Undrar du något så tveka 
inte att kontakta oss! Uppgifter hittar du på https://www.socionomsektionenliu.se/



Isabella
Vice ordförande &
Aktivitetsansvarig

Selma
Info/pr & Ledamot

Tasca
Vice UB &
Näringslivsansvarig

Joel
Ordförande

Tilda
VFU-ansvirga &
Internationalisering-
ansvarig

Lucas
Grön sektion, Master- 
& Alumniansvarig

Mathilda
Vice aktivitet 
& Vice AMO

Elina
Kassör

Clara
Festeristrepresentant

Rebecca
Arbetsmiljöombud 
(AMO)

Simon
Sekreterare &
Utbildningsbevakare 
(UB)

Amanda
Fadderistrepresentant



Vad är en overall?

Overallen, eller ”ovven”, är 
studentens bästa vän! Ett perfekt 
plagg för alla väder och tillfällen 
så som regn och kravall!

Ovven symboliserar vilket 
program du tillhör då alla 
utbildningar har sin egen overall 
vars färg, och ibland även med 
revärer, är unika för det egna 
programmet. 

Ovven är ett perfekt sätt att 
samla dina minnen från 
studenttiden då den kan prydas 
med märken från alla fester, 
sittningar och kravaller, men 
också där ni kan skriva roliga 
hälsningar till varandra! 

Socionomstudenter bär en 
brandgul hängseloverall utan 
revärer och under Nolle-P 
kommer Nollan få chansen att 
beställa en egen ovve av SoCeR!

Vad är en overall?



Andra utskott (overall)
Andra utskott

Overaller från andra fakulteter

LÄRARPROGRAMMET 
Mästeriet LÄRsex SAMHÄLLS- OCH 

KULTURANALYS 
Mästeriet SKAm 

KULTUR, 
SAMHÄLLE, 

MEDIAGESTALTNING 
Hovet & Skumpa

MILJÖVETARPROGRAMMET 
MiPh0 & MAX Phesteri





FlödesschemaFlödesschema
På Linköpings universitet finns fyra olika fakulteter samt tre olika 

kårer och en massa olika program och kurser. Nedan illustrerar vi hur 
allting hänger ihop för studenter på Socionomprogrammet.



Sida efter flödesschema

Filosofiska fakulteten (FilFak) är den högsta instansen för oss som går 
socionomprogrammet, med undantag för skolledningen. Fakulteten består 

av anställda representanter från program och kurser inom bland annat 
humaniora, samhälls- och beteendevetenskap och ekonomi. 

StuFF är studentkåren för FilFak och utbildningsvetenskap, lite som 
studenternas fackförbund. Det är StuFF som med hjälp av sektionerna 

bevakar arbetsmiljön och utbildningarna, samt jobbar för att studenterna 
ska trivas. StuFF säkerställer även kvalitén och miljön på Nolle-P! 

Socionomsektionen är socionomernas sektion! Alla sektioner jobbar ideellt 
med att utveckla och förbättra saker och ting för programmets studenter. De 

fungerar som stöd för eventuella problem som kan uppstå mellan 
skolledning och studenter. 

Styrelsen är den grupp som styr sektionen, de arbetar närmast med StuFF 
och programmets ledning och genomför det som står under 

socionomsektionen. Tillsammans med våra utskott Societeten, SoCeR och 
AMU jobbar styrelsen för att göra tiden på universiteten till en fantastisk 

upplevelse! 

UB och AMO är utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud. Dessa 
personer sitter med i styrelsen och fungerar genom styrelsen som en länk 
mellan studenterna, programmet och StuFF. Det är dessa personer du ska 

vända dig till om du undrar över eller vill förändra något inom utbildningen 
eller arbetsmiljön på universitetet. 

AMU är Socionomsektionens Arbetsmarknadsutskott som arbetar med 
arbetsmarknadsfrågor och fungerar som medlare mellan studenter och 

arbetslivet. Syftet med utskottet är att minska avståndet mellan teori och 
praktik. Under höstterminen anordnar AMU Socionomdagen, ett event med 

tema arbetsmarknad där du träffar arbetsgivare från hela Östergötland! 

Societeten och SoCeR är utskott ur sektionen och de kan du läsa om 
tidigare i boken. Det är de som tar hand om Nollan under 

mottagningsveckan!



studenthälsan









Schema för n0lle-p 

Ni hittar schemat för Nolle-P genom att scanna QR koden 

nedan. Kom ihåg att hålla utkik på Facebook och 

Instagram, då förändringar kan komma att ske. Nollan kan 

alltid skriva till oss på Facebook eller Instagram om Nollan 

inte hittar eller blir sen. Vi svarar så snabbt som möjligt och 

alla frågor är bra frågor! Alla våra kontaktuppgifter och 

sociala medier hittar du på första och sista sidan.

QR-Kod här



Akademiker förbundet SSR



Adeln







Gyckel
GYCKEL

Under Nolle–P kommer det ske något som kallas för gyckel eller spex där 
såväl fadderister, festerister som Nollan kommer få chansen att uppträda. 
Ett typiskt gyckel kan vara en sång, dans, frågesport eller teater och är till 

för att underhålla. När det kommer till gyckel finns det regler som kan vara 
bra att veta om så här kommer lite information att snegla på.

När ett gyckel är framfört kommer 
publiken sjunga några svar 

tillbaka. Dessa ser ut på det här 
sättet. 

1. (Inte alltid)

 “Det där var det bästa, det bästa 
vi har sett. Folkets jubel 

aaaaooooo”
2.

 “Det där det gjorde de fan så bra HEJ, en skål uti 
botten för [namn på de gycklande] vi tar, hugg i och 
dra HEJ, hugg i och dra HEJ, en skål uti botten för 
[namn på de gycklande] vi tar, och alla så dricka vi 

nu [namn på de gycklande] till… “ 

3.

 De gycklande svarar sedan: “och 
[namn på de gycklande] säger 
bara…” [svarsgyckel/därtill]

4. 

Efter ett svarsgyckel/därtill sjunger 
publiken: “För det var i vår 

ungdoms fagraste vår, vi drack 
varandra till och vi sade gutår, 

skål!”



Studentens ordlista
Studentens ordlista

Adeln
Det är Adeln

Akademisk kvart
 Detta gäller när något 
klockslag anges utan 
efterföljande minuttal: kl 
15 innebär alltså 15:15. 
Kl 15.00 betyder däremot 
kl 15 prick.

Arbetsgrupp 
Den grupp på ca 7-10 
personer som Nollan 
kommer arbeta i med 
olika skoluppgifter.

Campus Valla & US 
Campusområden i Linköping 
där Nollan hade kunnat 
studera om Nollan inte valt att 
läsa till socionom i 
Norrköping.

Campusbussen 
En gratisbuss för studenter 
som går mellan Campus i 
Norrköping och Campusen i 
Linköping.

CNB 
Campus Norrköpings 
Bibliotek.

Consensus
Medicinska fakultetens 
studentkår. 

CSN 
Flera studenters 
inkomstkälla.

Eftersläpp
När en aktivitet på Trappan (ex. 
sittning) som övergår i klubb

Fadder 
Ett extra stöd för Nollan.

Fadderi
En grupp studenter som har 
lagt ner mycket tid på att 
planera och genomföra 
Nollans Nolle-P. 
Socionomprogrammets 
fadderi är Societeten.

Festeri
Arrangerar fester och 
sittningar under året och 
agerar faddrar under Nolle-P. 
Socionomprogrammets festeri 
är SoCeR.

FilFak 
Kort för Filosofiska 
Fakulteten. Hit hör 
socionomprogrammet.

Finsittning 
Finare tillställning med 
middag, underhållning 
och dresscode. Vett och 
etikett gäller!

Fulsittning (Gasque) 
En ledigare tillställning med 
middag, underhållning och 
ofta tema. Vett och etikett 
ignoreras!

Gratis 
Något som inte kostar. 
Gratis är gott!

Gyckel (Spex) 
Ett kreativt framträdande till 
för att underhålla. Exempelvis 
via sång, dans eller teater.

Hemhem
 Platsen Nollan växte upp 
innan Nollan kom till 
Norrköping.

Hemtenta
Examination som Nollan 
får skriva hemma.

Högskolepoäng 
Något som ges för godkända 
kurser. Måste tas för att få pengar 
ifrån CSN, och det vill ju Nollan 
gärna ha!

Korridor 
A.k.a studentboende. Här 
bor studenten i ett eget 
rum men med delat kök 
och sällskapsrum. Gripen 
och Dalkarlen är två 
exempel i Norrköping.

Kravall 
Stor fest med tema med 
KRAV på overall. Ett 
tillfälle att bära gult 
med stolthet.

Kåravgift 
Betalas av studenter för 
att föra StuFF framåt, 
och för att dina behov 
som student ska bli 
tillgodosedda.

Ladok 
Ett system för 
dokumentation av dina 
studieresultat.

LinTek 
Linköpings Teknologers 
Studentkår.



Lisam 
Systemet där studenten kan 
hämta kursinformation, göra 
inlämningar, se studieresultat 
samt kontakta föreläsare. 

LiU-kort 
LiU-studentens ID-kort. 
Används som nyckel på 
campus och krav för att färdas 
med campusbussen.

MedFak 
Medicinska Fakulteten.
Märke 
Alla stora fester har ett 
unikt märke. Dekorera din 
ovve med dessa och få 
minnen för livet från din 
studenttid! Också 
föreningar så som 
Societeten och SoCeR har 
egna märken.

Märkesbacken 
Går från Skvallertorget 
upp mellan Kåkenhus & 
Spetsen + Täppan! Alla 
sektions- och 
föreningsmärken finns 
målade här.

Nollan 
Nollans titel under 
Nolle-P. Syftar inte på 
Nollans värde utan på att 
Nollan ännu inte tagit 
några högskolepoäng.

Överkurs: Ursprungligen är 
det ävenför att teknologerna 
inte startat sin läsperiod. 
Tiden innan dess är då period 
noll, vilket gör att de nya 
studenterna går i årskurs 0 och 
därmed är Nollan.

Nolle-P
Mottagningsveckan som 
inleder Nollans liv som 
student. 

Nolleskylt 
Orange skylt som bärs av 
Nollan under hela Nolle-P. 
Pryds med Nollans namn och 
program.

Nykter fadder 
Under Nolle-P kommer 
det på alla fester finnas ett 
flertal nyktra faddrar. De 
kommer bära röda tröjor 
med texten ”Nykter 
fadder” och finns till för 
att hjälpa Nollan. 

Overall (Ovve) 
Alla program har sin egen 
overall. 
Socionomprogrammets är 
brandgul med hängslen.

Pateter 
Före detta fadderister 
och festerister.

Peking 
Norrköping går även 
under detta namn ibland.

Salstenta 
Examination som Nollan 
skriver i stor sal på campus.

Sektion 
Till för att göra Nollans 
utbildning bättre. Läs mer på 
s. 10..

Seminarium 
Undervisning och diskussion i 
grupp. Ett examinerande 
tillfälle som kräver aktivt 
deltagande.

Skvallertorget 
Det stora torg beläget utanför 
Campus. Mycket trafik, men 
gångtrafikanten har företräde!

Studentfiket 
Billigt kaffe och snacks på 
våning 5 i Täppan. PS. 
Studentfiket är kontantfritt!

Sekten
Det är sekten.

StuFF 
Nollans alldeles egna 
studentkår!

TekFak 
Tekniska fakulteten.

Teknolog 
Studerande vid en teknisk fakultet.

Tenta-P 
Den period då studenter 
skriver tentor.

Trappan 
Norrköpings egna kårhus! Här 
kan du plugga som festa samt 
göra det för en billig peng. 
Gratis kaffe och te vid plugg 
och 15 kr billigare inträde om 
du är medlem i StuFF!

Oj! Det var mycket! Om 
du fortfarande undrar 
något är det bara att 

fråga! 



Bokab



Karta över campus 
Norrköping



Karta över Norrköping

Folkparken

Norrköpings 
centralstation

Campus 
Norrköping

Söder tull

Väster tull

Studentboende 
Dalkarlen (DK)

Studentboende 
Gripen

Cnema

Några platser i Norrköping som kan 
vara bra för N0llan att veta om!

Östgötateatern



Biblioteket

Välkommen till Campus Norrköpings bibliotek!
Här finner du det mesta för dina studier!

Biblioteket är öppet med LiU-kort 7-22, terminstid.

Vi har litteraturen för dina kurser som hemlån och daglån. LiU-kortet är ditt 
bibliotekskort.

Arbetsplatserna i biblioteket är i olika zoner, för grupper där man får prata och enskilda 
platser där tystnad råder. Det finns en tyst läsesal. Datorarbetsplatserna finns både ute i 
biblioteket och i en datorsal där du kan sitta om det inte är bokat för undervisning.

Du har tillgång till DigiMaker, en kreativ miljö för att testa och dela tekniker och metoder 
https://liu.se/artikel/digimaker

Du kan boka grupprum som finns i biblioteket via Time-edit.

Kopiatorer/skrivare finns i biblioteket. 

Framför allt har biblioteket en trevlig, kunnig och erfaren personal som hjälper dig 
finna svar på dina frågor!

https://liu.se/biblioteket Biblioteket online är alltid öppet!

https://liu.se/artikel/digimaker
https://liu.se/biblioteket


Östgötateatern



ICA





Checklista Checklista



Vi vill tacka alla som hjälpt oss i arbetet med 
n0lle-p!

Våra fantastiska föräldrar i Societeten 21/22, 
Socionomsektionen,

Mottagningssamordnare Julia Hanesund,
och slutligen alla våra underbara sponsorer!

Nu är det inte lång tid kvar tills du börjar 
socionomutbildningen, och vi hoppas att du 
nu känner dig förberedd inför din första tid 

på Campus Norrköping. 
Vid minsta lilla fundering är du varmt 

välkommen att höra av dig till oss, så svarar 
vi på dina frågor!

Vi ser verkligen fram emot att träffa dig!

Instagram: Societeten2223
Facebook: Socionomprogrammets fadderi: Societeten
Mail: societeten2223@gmail.com

Infoga bild på oss här


