Arrangementer høsten 2013
Forord
Dette dokumentet beskriver hvilke arrangementer fadderstyret ønsker å
gjennomføre høsten 2013. Listen er presentert alfabetisk.

Frokost før forkurs i informatikk
Vi ønsker å tilby frokost til faddere og de nye studentene fra klokken 9 til klokken 10 de tre dagene da
forkurs for informatikk holdes av Fagutvalget ved Ifi (onsdag 14. - fredag 16. august). Vi håper at gratis
frokost kan gjøre utbyttet av forkurset ved å gjøre at folk kommer dit våkne og opplagte. Vi håper også
at det vil bedre samhold mellom de nye studentene. Det er også bra å ha et felles samlingspunkt på
starten av dagen, så folk vet hvor de skal møte opp. Det vil være til stede faddere som kan hjelpe de
nye studentene med å finne veien til Sophus Lies hus hvor forkurset skal holdes.

Grilling utenfor OJD, mandag 12. august
Den første dagen av fadderuken er fylt med mye som skjer tidlig på dagen i regi av institutt, fakultet og
universitetsadmnistrasjonen. Etter en lang velkomstseremoni synes vi det er viktig å tilby de nye
studentene er mer uformell setting der de kan ble bedre kjent. For å prøve å holde på så mange nye
studenter mulig ut over kvelden, ønsker vi å tilby grillmat og trivelig lag ved vannspeilet ved Ole Johan
Dahls hus.

Grilling i parken, fredag 16. august
Mange av de nye studentene som starter til høsten kommer ikke fra Oslo, og er ikke kjent i byen. For å
vise de noen andre områder der det er mulig å finne på noe ønsker vi å ta med oss de nye studentene til
en park i byen (Frognerparken e.l.). Vi vil tilby aktiviteter ved siden av grillingen som diverse ballspill
og annen sommerhygge for å ha en litt «aktiv» dag for de som ønsker det.

Grilling på Sognsvann, lørdag 17. august
Vi vil vise de nye studentene de fine uteområdene på Sognsvann. På dette arrangementet ønsker vi også
ha få med så mange som mulig av de andre instituttene på MatNat. I likhet med under grillingen i
parken tenker vi å ha med utstyr til å arrangere litt aktiviteter.

Ifi-olympiaden
Hvert år arrangeres Ifi-olympiaden, der foreningene på Ifi får muligheten til å presentere seg og det de
driver med for de nye studentene. Foreningene stiller selv med poster med aktiviteter, der de på 10-15
minutter skal presentere seg og gi en oppgave til hver faddergruppe. Faddergruppene belønnes med
poeng for hvor godt de løste oppgaven. Gruppa med høyest score totalt vil premieres av fadderstyret
etter at olympiaden er over.

OBS:
Vi tar værforbehold angående grilling, så datoene vil muligens flyttes litt på. Grunnet usikkerhet til
hvorvidt MatNat-grillingen vil foregå på onsdag, så ønsker vi å arrangere grilling da også om det ikke
skulle være slik at MatNat-grillingen er den dagen.

