Retningslinjer til fadderledere og faddere ved HINN om studiestart 2020
Oppdatert etter ledermøte torsdag 13.8.
Generelt:
Det er besluttet at arrangementer i regi av Fadderuka skal ha en varighet fra onsdag 19.
august og at disse aktivitetene avsluttes søndag 23. august på alle studiesteder.
Retningslinjer til fadderleder og faddere ved HINN om studiestart 2020 er et dynamisk
dokument som oppdateres i samsvar med HINN sin smittevernveileder.
Ansvaret for å godkjenne fadderledernes planer og opplegg på det enkelte studiested følges
opp av linja, fakultetene som også har beredskapsansvar på det enkelte studiested. På
Lillehammer med 5 fakultet gjøres dette av fadderkoordinator knyttet til Seksjon for
studenttjenester.
All aktivitet som arrangeres av Høgskolen og Fadderuka skal være alkoholfrie og avsluttes kl.
24:00. Arrangementene er alkoholfrie fordi det er sannsynlig at personer som er påvirket av
alkohol i mindre grad vil være i stand til å overholde høgskolens smitteverntiltak.
Overordnet gjelder det som for all annen aktivitet i høgskolens regi, at man:
-

tilstreber å overholde en-metersregelen
vasker hender med såpe og vann ofte (alternativt kan håndsprit benyttes)
ikke deltar på verken faglige eller sosiale aktiviteter dersom man har symptomer på
luftveisinfeksjon.

Gruppeinndeling/gruppe størrelse:
I samarbeid med de lokale studiestartgruppene har fakultetet ansvar for å sørge for at
fadderleder, og deres faddere på hvert sted, blir koblet til studieprogramansvarlige på hvert
studieprogram. De gruppene som opprettes i forbindelse med INNStart skal være de samme
gruppene som fadderne overtar.
Dette skal være faste grupper på inntil 20 personer.
Vi oppfordrer til at deltakere holder en meters avstand. Det er uansett svært viktig at
deltakere opprettholder avstandsregelen mellom de faste gruppene (én-metersregelen) i
gangarealer, kantineområder og uteområder. Fakultet, fadderledere og faddere må derfor
sørge for at lokalene er store nok, at man er nøye med inn- og utganger og at man har et
tilstrekkelig antall vakter.
Matservering utenfor høgskolens område:
Matservering, tillates etter mattilsynets sine retningslinjer for servering ved utbrudd av
koronavirus (mattilsynet.no).

Side 1 av 3

Bruk av høgskolens lokaler og utearealer:
Tilgjengelige arealer på høgskolen kan disponeres gitt at bruken er i tråd med HINNs
smittevernveileder.
All bruk av høgskolens lokaler skal avklares med lokal studiestartkoordinator sammen med
Eiendomsavdelingen for å kunne ivareta behov for rengjøring.
Dersom det er aktuelt å servere mat i høgskolens lokaler skal dette skje i samråd med lokal
kantinedrift. Servering i høgskolens lokaler skal skje i tråd med SINN sin smittevernsveileder.
Dersom høgskolens lokaler og uteområder brukes til annen aktivitet enn det den er tiltenkt
(undervisning), skal man varsle politiet, lokalt brannvesen og kommunen.
Arrangementer i privat regi og hvor andre enn høgskolen står som ansvarlig arrangør
Høgskolen forventer at alle følger smittevernregler i forbindelse med arrangement i privat
regi (i regi av enkeltpersoner). Dette innebærer:




at alle forholder seg til sine faste grupper hvis man arrangerer sammenkomster i
privat regi.
at man ikke deltar på arrangement i privat regi med mer enn 20 deltakere
at man ikke deltar på arrangement i privat regi hvor faste grupper blandes, og hvor
én-metersregelen ikke kan overholdes.

Er det andre aktører (organisasjoner eller foretak) som planlegger å gjennomføre større
arrangementer i forbindelse med mottak av nye studenter, og ønsker å promotere sin
aktivitet gjennom programmet til Fadderuka, må man inngå en avtale med denne om at de
er ansvarlige arrangør. Arrangøren må fremlegge sine smittevernstiltak før avtalen signeres.
Disse smitteverntiltakene skal være i overenstemmelse med myndighetenes til enhver tid gyldige
anbefalinger.

Det er også i disse tilfellene viktig at deltakerne ikke blander høgskolens faste grupper og
overholder én-metersregelen.
Fadderopplæring:
Alle fadderledere på studiestedene skal arrangere fadderopplæring. Studiestedene med sine
ulike fakultet har forskjellige tradisjoner i forhold til å bidra i fadderopplæringen.
Fadderledere bør derfor ta kontakt med studiestartkoordinator og avklare om de ønsker å
bidra inn i fadderopplæringen.
Fadderopplæringene skal inneholde Lykkepromille, introduksjon av SINN, retningslinjer for
fadderledere og faddere ved HINN, faddervettregler og en gjennomgang av program for
Fadderuka.
Nytt av året er at man skal informere om smitteveilederen ved HINN. En potensiell følge av
smittevern med hensyn til Covid-19 er at vi kan få flere arrangementer i privat regi i hager og
hjem. Inviter gjerne politi eller andre inn for å snakke litt om denne problemstillingen.
Stine Grønvold
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Prorektor utdanning,
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