Inkluderende
fadderuke

Denne veilederen tar
deg gjennom
•
•
•
•
•
•
•
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Forventninger til

fadderuka
Fadderuka handler om å bli kjent med nye mennesker og et
nytt studiested. Mange har flyttet hjemmefra for første gang,
og er ekstra spente på hva voksenlivet har å by på. Som
fadder skal du balansere studiestedets krav med
studentenes forventninger og drømmer om den sagnomsuste fadderuka. Du skal både ivareta de som kommer
rett fra russetiden og gleder seg til de ville festene, og de
som er motiverte for å sette i gang med studiene og er
mest opptatt av finne ut av hvor de beste lesesalplassene
er. Kanskje har du et fadderbarn som nettopp har flyttet til
Norge, et som gruer seg til å være omringet av berusede
medstudenter, og et annet som skal kombinere fadderuka
med småbarnsliv. Felles for dem alle er at forventningene til
fadderuka er store. Nå skal man legge grunnlaget for
studietilværelsen!

4

Denne veilederen har som mål å hjelpe deg med å skape en
inkluderende fadderuke for alle. I BedreUten er vi opptatt av
at alle skal føle seg velkomne på fest, og at man selv skal
kunne bestemme om man vil drikke litt, mye eller ingen
alkohol. Samtidig vet vi at 1 av 5 studenter har latt være å
delta på studentarrangementer fordi det drikkes for mye
alkohol (SHOT, 2018: 106). Fordi normer og forventninger
tilknyttet alkohol står sterkt i fadderuka, er vi særlig opptatt
av å flytte fokuset tilbake dit det bør være – på å bli kjent,
ha det gøy og gi studentene en god start på studietiden. Vi
håper denne veilederen vil gi deg noen gode råd!
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Ansvar og

rolleforståelse
Som fadder er du både en representant for studiestedet og
en leder for de nye studentene. Rollen din er å tilrettelegge
for at fadderbarna skal kunne bli kjent med hverandre, med
studiestedet og med byen eller bygda de skal studere i.
Motivasjonen din for å bli fadder springer kanskje ut fra et
ønske om å gjøre nettopp dette. I tillegg kan det hende at
du vil bli kjent med nye mennesker, feste og ha det gøy med
de andre fadderne. Som leder for en gruppe jevnaldrende
studenter er det lett å føle seg som en av gjengen, og desto
viktigere at man ikke undervurderer ansvaret og makten man
sitter på.
Målet ditt er å skape en fadderukeopplevelse hvor alle
føler seg velkomne og inkluderte. Det krever kanskje at
man retter litt ekstra oppmerksomhet mot de av fadderbarna som er mer tilbaketrukne, og som trenger litt ekstra
tid på å føle seg trygge. Gjennom å ta deg tid til å lære
alles navn, se den enkelte og lede aktiviteter og bli
kjent-leker som alle kan være med på, legger du et godt
grunnlag for en trygg og inkluderende gruppedynamikk.
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Som fadder har du ansvar for at aktivitetene du leder
passer like godt for alle, uavhengig av om de drikker
alkohol eller ikke. Kveldsarrangementene i fadderuka er
ofte lagt til studentbarer eller utesteder med et høyt
inntak av alkohol, og mange ønsker å «drikke seg opp» til
de store festene. Selv om du ikke kan kontrollere

fadderbarnas alkoholinntak, har du et ansvar for at alkoholinntak verken blir en forventning eller tillegges en høyere
verdi enn det å være edru.
Drikkepress handler ikke bare om at noen prøver å overtale
noen andre til å drikke alkohol. Det kan også innebære å føle
på en forventning om å måtte drikke alkohol i visse
situasjoner, for eksempel på fest, eller å oppleve at man ikke
inkluderes fordi man ikke drikker. Det er også drikkepress
om noen prøver å få deg til å drikke mer eller raskere enn du
selv ønsker. Å kjøpe inn en flaske tequila til gruppa skaper en
forventning om at man skal ta shots, og å sette i gang en lek
med straffeslurker kan bidra til at fadderbarna drikker
raskere enn de ellers ville ha gjort. Som fadder skal du
forsøke å forhindre at fokuset skifter over til alkoholen når
dere egentlig er samlet for å bli kjent.
Faddere skal ikke ta på seg mer ansvar enn de
klarer, og skal ikke være verken psykologer eller
studieveiledere. Gjør deg kjent med studiestedets kontaktpunkter for studentene, så
kan du henvise til riktig sted.
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Inkluderende

språkbruk
Det er fort gjort å snakke før man tenker, men som fadder er
det ekstra viktig å tenke over ordene du bruker. For mange
av oss finnes det sterke assosiasjoner mellom fest,
sosialisering og alkohol, og mye av språket vi bruker gjør
alkohol til normen og alkoholfritt til et alternativ. Et viktig
poeng i en inkluderende fadderuke er å unngå å skape et
skille mellom det å drikke alkohol og det å ikke gjøre det. Det
kan være fint å huske på at studentene ikke består av to
atskilte grupper som enten alltid eller aldri drikker alkohol.
Noen drikker aldri, mens andre
drikker en gang iblant. Unngå å
spørre fadderbarna om
hvorfor de ikke drikker alkohol,
eller hvorfor de drikker så sent
eller lite. Det er sjeldent vi spør
andre om hvorfor de drikker
alkohol, noe som gjør det
ekstra tydelig at man ser på de
som holder seg til
alkoholfritt som normbrytere.
Se for deg at Ali er fadder, og skal samle gruppa hjemme hos
seg for å grille før en stor fest senere på kvelden. Til gruppa
skriver han «Vi møtes på Kiwi, så kan alle kjøpe med seg mat
og øl til vorset», eller kanskje «Vi har handlet inn øl og cider
til gruppa! Har også kjøpt noe brus til de som ikke drikker».
88

Begge disse formuleringene har gode intensjoner, men gjør
det å drikke alkohol til normen og det å drikke alkoholfritt til
et alternativ. «Vi møtes på Kiwi, så kan alle kjøpe med seg
mat og drikke til grillingen» gjør beskjeden mer inkluderende.
«Vi har handlet inn øl og cider med og uten alkohol til
gruppa» er en formulering som likestiller det alkoholholdige
og det alkoholfrie, både fordi det nevnes på likt nivå og fordi
de ulike alternativene er likere hverandre. I tillegg blir det opp
til hver enkelt å forsyne seg av det man vil, fremfor at det
alkoholfrie er forbeholdt de som har valgt å ikke drikke. Det
kan være både lurt og digg å ta seg en alkoholfri øl eller cider
mellom de andre enhetene.
Videre på samlingen foreslår Ali en drikkelek for å få opp
stemningen, hvor vinneren av hver runde kan dele ut fem
slurker. «Ikke velg Thea da, hun drikker jo ikke uansett» er
fort gjort å si, og det kan hende Thea ikke tar seg nær av
kommentaren. Likevel kan det oppfattes ekskluderende, og
bidrar til å skape en verdiforskjell mellom det å drikke alkohol
og det å drikke alkoholfritt. Det kan være positivt å unngå å
kalle bli kjent-leker og andre aktiviteter for drikkeleker, og å
finne andre løsninger enn straffeslurker. I tillegg til å gjøre det
lettere for de som ikke drikker alkohol vil det også bli opp til
hver enkelt hvor raskt og hvor mye de drikker.
Mot slutten av festen vil Lars dra hjem, og Ali sier «kom igjen,
ta en pils til da!». Det han egentlig mener er «du, det er så
fint å snakke med deg – bli litt til da?». Denne formuleringen
er både mer positiv, og unngår å oppfordre til et høyere
alkoholinntak. Unngå også utbrudd som «ikke vær så kjip
da!» når noen ikke vil drikke, vil dra hjem tidlig eller ikke vil bli
med på byen. Fadderbarna bør føle seg trygge på å kunne si
ifra til deg om at de ønsker å dra hjem.
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Slik bidrar du til

trygge fester
Som fadder skal man holde seg edru nok til at man kan bli
oppmerksom på uønskede situasjoner som oppstår blant
fadderbarna, og til å bistå dem som trenger hjelp. Å bevege
seg i grupper på arrangementene gjør det lettere å ta vare på
hverandre. Dersom alle fadderne på en gruppe drikker
alkohol til vanlig, kan det være lurt å sette opp en plan for
hvem som skal holde seg til alkoholfritt på hvilke dager.
Faddere som er edru på fest bidrar også til å vise studentene
at de ikke trenger å drikke alkohol for å inkluderes av gruppa. Dersom man drikker alkohol, er det viktig å ha kontroll på
både promille og handlinger. Å ha planlagt hvor mye man skal
drikke på forhånd, spise godt, drikke vann mellom enhetene
og unngå shotting er gode huskeregler. En digg alkoholfri øl
mellom de alkoholholdige kan bidra til å gjøre både kvelden
og aktivitetene dagen derpå enda bedre!

ifra. Om et fadderbarn kommer til deg og forteller om en
uønsket hendelse er det viktig å ta personen på alvor og
sørge for at hen er trygg og har noen å snakke med. Følg
studiestedets retningslinjer for håndtering av seksuell
trakassering. Du kan lese mer på sikresiden.no.
Som fadder er det forventet at du er ekstra bevisst på hvilke
signaler du sender ut via ord og handlinger. Å sjekke opp et
fadderbarn er noe annet enn å sjekke opp en medstudent
man ikke står i en maktposisjon overfor. Enkelte linjeforeninger har innført et såkalt «hookeforbud», hvor
faddere ikke får lov til å kline eller ha sex med fadderbarn
gjennom fadderuken. På de fleste studiesteder legger man
ikke ned noe forbud, men stoler på at faddere har en god
rolleforståelse og vet at fokuset i fadderuka skal ligge et
annet sted enn på flørting. Ta gjerne en prat med de andre
fadderne om hvor grensene går. Om man finner tonen med
et fadderbarn bør man kanskje holde det på et vennskapelig
nivå så lenge fadderuka pågår?

Alkohol kan øke risikoen for seksuell trakassering, som
defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som har
som formål eller virkning å være krenkende, skremmende,
fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Den som
utsettes for den uønskede oppmerksomheten har definisjonsmakt. Å si «det var bare en spøk» eller «hen er bare dårlig til
å flørte» forandrer ikke på ordene eller handlingens virkning.
1 av 8 studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller ansatte ved sitt lærested
(Universitas, 2017). Dersom du blir vitne til situasjoner som
kan oppfattes som uønskede er det viktig å gripe inn og si
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Alkoholfrie

aktiviteter
Man kan finne på mye gøy i fadderuken uten å skape en
forventning om at man må drikke alkohol for å være med.
Dagene hvor det ikke arrangeres fest i fadderuka omtales
gjerne som «hviledager», men kan være minst like sosiale
og morsomme som dagene med store fester. De alkoholfrie
aktivitetene er også en mulighet for at de som ikke ønsker
å være på fest hele kvelden kan få deltatt mer aktivt og blitt
bedre kjent med de andre på gruppa. Unngå formuleringer
som får det til å virke som om alkoholfrie aktiviteter er noe
man gjør når man trenger en pause fra å drikke alkohol.
Hvor mange aktiviteter som er satt opp som en del av det
offisielle fadderuke-opplegget varierer fra sted til sted.
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Tips til aktivitetsplanlegging:

Forslag til alkoholfrie aktiviteter:

Om du ønsker å ta initiativ til egne aktiviteter kan det være
lurt å planlegge ut ifra disse punktene:

• Café til café for å finne sin stamcafé nær campus.

• Tid: Skal arrangementet foregå på en ukedag eller i
helgen? På hvilket tidspunkt skal vi treffes?
• Sted: Hvor skal vi treffes? På campus, stranda, eller
hjemme hos noen? Pass på at det er nok plass til at hele
gruppa kan møte opp, og ha en plan b dersom det blir
dårlig vær.
• Aktivitet/innhold: Legg en plan for hva dere skal finne på.
Stiller dere med mat og drikke, eller bør fadderbarna få
beskjed om å ha dette med selv? Avhengig av planen for
dagen kan det være fint å ha enkle spill eller bli kjentleker i bakhånd som bidrar til at fadderbarna kan bli bedre
kjent med hverandre.
• Kostnader og tilrettelegging: Dersom studiestedet ikke
kan dekke kostnader knyttet til aktiviteten
bør man holde kostnadene lave, og unngå
dyre aktiviteter som ekskluderer de som
ikke har råd. Dersom du har fadderbarn
med spesielle behov, må disse legges til
rette for. Det kan gjelde alt fra om stedet
er tilgjengelig for rullestolbrukere til om
caféen man skal møtes på har veganske
alternativer.
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• Grilling eller pizzakveld i parken eller hos en fadder.
• Guidet tur i området på og rundt campus.
• Rebusløp med morsomme poster.
• Lag en quizkveld hos en av fadderne.
• Gå en tur, eller dra til et vann for å bade.
• Brettspillkveld eller hageleker som kubb og boccia.
• Volleyball, kanonball eller annen ballsport.
• Filmkveld hos en fadder eller på kino.
• Dra på bowling, til en klatrepark eller i Escape Room.
•

Dra på et museum – de har ofte
studentrabatt.

•

Speed friending i gruppa.
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Bli kjent-leker
Navnebingo

Lag en 5x5 tabell med plass til å skrive noe i hver rute. Skriv
så en påstand i hver rute som det er sannsynlig at stemmer
for noen på gruppa. Eksempler kan være: er venstrehendt,
driver med idrett, har vært i Sør-Amerika, har studert
tidligere. Gi en kopi til hver person, og be dem gå rundt og
snakke med hverandre for å finne et navn å skrive i hver rute.
Man kan starte med én linje vannrett, så to, eller man kan gå
rett på fullt brett.

To sannheter og en løgn

Del alle i grupper på 3-4 personer. Hver person skal dele tre
påstander om seg selv – to skal være sanne, og en skal være
en løgn. De andre på gruppa prøver å gjette hvilken påstand
som er løgn.

Rygg mot rygg

To personer stiller seg opp rygg mot rygg, mens resten av
gruppa ser på. Gruppa skal så komme med spørsmål som
«hvem er mest opptatt av politikk?», «hvem har mest lyst til å
hoppe i fallskjerm?» eller «hvem drikker mest brus?». Dersom
man tenker at man drikker mer brus enn den man står rygg
mot rygg med holder man opp en hånd. Man skal ikke kunne
se om den andre personen holder opp hånda eller ikke. Om
bare en av personene holder opp hånda så er de enige, og
får et poeng. Dersom ingen eller begge holder opp hånda er
de uenige, og får ikke poeng. Etter tre poeng bytter de plass
med to andre i gruppa.
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Likheter og forskjeller

Alle på gruppa sprer seg utover, og når man starter skal alle
finne en person i nærheten av seg som de danner par (eller
trio) med. Parene får to minutter på seg til å finne tre ting de
har til felles. Videre skal parene finne et annet par å danne
grupper på fire med. Her skal man finne tre ting alle fire har
til felles. Til slutt skal man finne en ting som er unik for hver
person på gruppa. Kanskje har bare en vært i
Australia, og bare en har brukket et bein?

Hemmelig oppdrag

Denne leken kan introduseres på starten av en samling, og
oppsummeres på slutten av dagen eller neste gang man
sees. Alle får utdelt en lapp med et hemmelig oppdrag
formulert som «finn en person som…». Lappene kan for
eksempel si: har like mange søsken som deg, elsker samme
tv-serie som deg, har besøkt samme land som deg, osv. I
løpet av samlingen skal man prøve å ta opp temaet man har
fått utdelt naturlig i samtalen, slik at man ikke avslører hva
man prøver å finne ut av. Når samlingen oppsummeres spør
man først om det er noen som tror de har avslørt en annen
persons hemmelige oppdrag. Kanskje sier Aisha «Jeg tror
Chris sitt oppdrag var å finne en person med like mange
søsken som han selv». Videre spør man om noen har klart
oppdraget sitt. Kanskje sier Mo «Jeg skulle finne en person
som har besøkt samme land som meg, og fant ut at Nora
også har vært i USA». Kanskje har man en liten premie til de
som klarte oppdraget sitt?
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Upopulær mening

Alle skal dele en upopulær mening de har, som for eksempel
«liker ikke taco», «The Beatles er overvurdert», «ingen burde
eie en smarttelefon». Etter hver mening viser de andre om de
er enige eller uenige. Påstanden færrest er enig med, vinner!

Hvem er du?

Del inn i grupper på tre, og be gruppene sette seg litt unna
de andre. Gi dem ulike spørsmål de skal snakke om på gruppa. Du kan enten dele dem ut, eller si et nytt spørsmål høyt
hvert 2-3 minutt.
Eksempler kan være:
• Hvilke verdier ser du etter i en venn?
• Hva er et viktig mål for deg i året som kommer?
• Hva liker du best med deg selv?
• Hvordan ser du for deg livet ditt om fem år?
• Hvilke følelser er lettest og vanskeligst for deg å uttrykke?
• Hva verdsetter du høyest i livet ditt?
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Ta punsjen
tilbake
Gjennom enkle grep kan du unngå at alkoholfrie drikkevarer
på samlingen sees på som et alternativ til alkohol. Hva med
å invitere hele gjengen på en digg punsj, og la spritflasken
stå ved siden av bollen? På denne måten blir det opp til hver
enkelt å velge om de vil tilsette alkohol eller ikke, og
eventuelt hvor mye. Det å tilsette alkohol blir et aktivt valg,
fremfor at man aktivt må søke ut et alkoholfritt alternativ.
Alle inkluderes, og man kan ikke se på hver enkelt om de
drikker alkohol eller ikke. Oppskriftene under er ganske store
og kan også fungere som en hyggelig aktivitet å gjøre
sammen. Husk å sjekke om noen på gruppa er allergisk mot
noen av ingrediensene.
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Punsj for alle
Oppskriftene i dette heftet er laget av barsjefen på
Himkok, som i 2020 ble kåret til den 30. beste baren i verden.
Oppskriftene er beregnet for 30 serveringer. Miks alt i en
punsjbolle eller noe annet stort som du har tilgjengelig.
Vanlig is smelter veldig fort i en så stor blanding, så et godt
tips er å legge en iskremboks fylt med vann i fryseren dagen
før – slik får du en gigantisk isbit som holder punsjen digg og
kald lenge. Oppskriftene er kun retningslinjer, så hvis dere
synes at punsjen er for søt eller syrlig kan dere lett legge til
mer sitronsaft eller mer sirup. Bruker dere digge, friske
ingredienser blir punsjen enda bedre på smak. Nyt punsjen
som den er eller tilsett brennevin etter eget ønske.

Foto: Charlotte May / Pexels
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Bjørnebær-chai-punsj

Basilikum-lemonade-punsj

Bland sammen alle ingrediensene i en punsjbolle og tilsett
noen friske bjørnebær og sitronskiver.

Bland sammen alle ingrediensene i en punsjbolle og pynt
med noen friske basilikumsblader

Ingredienser:
600 ml bjørnebærsirup
600 ml kald chai-te
2400 ml tranebærjuice (uten
tilsatt sukker)
Saften fra seks hele sitroner

Ingredienser:
600 ml basilikumsirup
600 ml pasjonsfruktjuice
2400 ml Bitter Lemon
Saften fra seks hele sitroner

Oppskrift på bjørnebærsirup:
500 g hvitt sukker
500 ml kokende vann
200 g frosne bjørnebær

Oppskrift på kald chai-te:
Skrell av det ytterste laget på de
seks sitronene - unngå det bitre
hvite skallet ved å bruke en
potetskreller. Hakk så skallet opp i
grove biter. Brygg 12 teposer med
chai-te sammen med sitronskallet
i 600 ml kokende vann. La teen og
sitronskallet kjøles ned til romtemperatur. Når teen er temperert
kan du sile ut teposene og skallet.
Teen er nå klar til bruk.
Metode:
Bland sammen sukkeret og
Foto: Melissa Walker Horn / Unsplash
kokende vann – sørg for at
sukkerkrystallene har løst seg opp. Tilsett bjørnebærene og
rør godt om. La sirupen og bærene kjøles ned. Når sirupen er
romtemperert kan alle frøene siles ut. Press også ut all saften
fra bærene – mye smak ligger igjen her. Når sirupen er klar i
fargen er den klar til bruk.
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Oppskrift på basilikumsirup:
250 g hvitt sukker
500 ml kokende vann
Basilikum fra en hel basilikumsplante
Skallet fra seks hele sitroner

Foto: Kaizen Nguyen / Unsplash

Metode:
Skrell av det ytterste laget på de seks sitronene - unngå
det bitre hvite skallet ved å bruke en potetskreller. Hakk
så skallet opp i grove biter. Hakk også basilikumsbladene
og -stilkene opp i grove biter. Rør sammen sukkeret og det
kokende vannet til sukkerkrystallene har gått i oppløsning. La
sukkerlaken avkjøles til romtemperatur. Tilsett sitronskallet,
basilikumsbladene og stilkene. Bruk en stavmikser eller
lignende for å blande ingrediensene ordentlig. Når sirupen
har stått og godgjort seg i en time kan alle bitene siles ut.
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Ingefær og sitrongresspunsj
Bland sammen alle ingrediensene i en punsjbolle eller
lignende og tilsett noen skiver sitron.
Ingredienser:
600 ml sitrongress- og sitronskallsirup
600 ml granateplesaft (best uten tilsatt sukker)
2400 ml ingefærøl
Saften fra seks hele sitroner

Tepunsj av solbær og
appelsin
Bland sammen alle ingrediensene i en punsjbolle eller
lignende og pynt med noen skiver appelsin.
Ingredienser:
300 ml Lerum solbærsirup
900 ml kald Earl Grey te
2400 ml appelsinjuice (uten fruktkjøtt eller tilsatt sukker)
Saften fra seks hele sitrone

Oppskrift på sitrongress- og
sitronskallsirup:
250 g hvitt sukker
500 ml kokende vann
6 sitrongress-stenger
Skallet fra seks hele sitroner
Foto: Karolina Grabowska / Pexels
Metode:
Skrell av det ytterste laget på de seks
sitronene - unngå det bitre hvite skallet ved å bruke en potetskreller. Hakk sitronskallet og sitrongresset opp i grove
biter. Rør sammen sukkeret og det kokende vannet slik at
sukkerkrystallene går i oppløsning. Tilsett sitronskappet og
sitrongresset i den varme sirupen og rør godt om. La sirupen
avkjøles til romtemperatur. Når sirupen er romtemperert siles
den og er klar til bruk.
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Foto: Federica Ariemma / Unsplash

Oppskrift på kald Earl Grey te:
Skrell av det ytterste laget på de seks sitronene - unngå det
bitre hvite skallet ved å bruke en potetskreller. Hakk opp
skallet i grove biter. Brygg 18 Earl Grey teposer sammen
med sitronskallet i 900 ml kokende vann. La teen avkjøles til
romtemperatur. Når teen er romtemperert siler du ut teposer
og skall, og teen er klar til å gå i punsjen!
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Huskeregler
for en inkluderende fadderuke

1

Fokuser på å bli kjent med studiestedet
og hverandre.

8

2

Vær bevisst på ansvaret ditt, og at du er
i en lederposisjon.

9

3

Tilpass aktivitetene til gruppa, og sørg
for at alle har mulighet til å være med.

4

Unngå at alkohol blir normen og
alkoholfritt et alternativ.

5
6
7

10
11

Ikke ta på deg mer ansvar enn du
klarer, henvis heller til studiestedets
kontaktpunkter.

12

Vær bevisst på språkbruken din, og
unngå å kommentere at noen drikker
sent, lite eller ingenting.

13

Om du kjøper inn drikke til gruppa, sørg
for tilgang på likeverdige alkoholholdige
og alkoholfrie drikkevarer.

Unngå straffeslurker og drikkepress
i leker.
Beveg dere i grupper og ta vare på
hverandre. Bistå fadderbarn som
trenger hjelp.
Avtal gjerne at en av fadderne holder
seg edru på fest, og ha kontroll på
alkoholinntaket om du drikker.
Om du observerer uønskede
hendelser, for eksempel seksuell 		
trakassering, grip inn og si ifra. Les
deg opp på studiestedets retningslinjer for håndtering.
Ta initiativ til bli kjent-leker og andre
alkoholfrie aktiviteter med gruppa.
Ha det gøy, og utforsk gjerne noen av
de gode alkoholfrie drikkevarene som
finnes!
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Juvente-prosjekt.
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