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1 Introduksjon 
Fadderstyret ved institutt for informatikk er en selvstendig komité som har ansvaret 
for å arrangere fadderuken på Ifi. Vårt mål er å kunne tilby en god, inkluderende og 
innholdsrik introduksjonsuke for de nye studentene. I tillegg ønsker vi at fadderuken 
skal være motiverende og inspirerende slik at studentene får interesse for å 
sosialisere seg gjennom forskjellige faglige miljøer og studentforeninger.  
 
Vi ønsker å gjøre fadderuken enda bedre enn den har vært tidligere. Derfor vil vi gi 
de nye studentene:  

● En morsom og innholdsrik uke som gir en grundig introduksjon til Ifi og UiO. 
● En fantastisk kick-off fest på slutten av fadderuken med standup, band, dj og 

god stemning. 
● Morsomme arrangementer som inkluderer alle og motiverer til sosialisering. 
● Hyggelig grilling som skaper en trygg sone for sosial interaksjon. 
● Ifi-olympiaden der de nye studentene har mulighet til å bli bedre kjent og 

vinne premier. 
● Premie for årets beste fadder. Dette vil oppmuntre fadderne til å gjøre en 

enda bedre innsats slik at studentene får en enda bedre opplevelse av 
fadderuken og Ifi 

 
 

1.1 Søknad 
Fadderstyret søker med dette om prosjektstøtte på kr. 25 910 til Fadderuka 2017. I 
tillegg søker vi 83 500 kr til CTRL + alt + del (se egen søknad). Kombinert er edtte 
129 360 kr. 



 

2 Informasjon om hva vi søker støtte til 
2.1 Mat og mineralvann 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 
Dette er en uformell setting der studentene kan bli enda bedre kjent. Vi ønsker å tilby 
grillmat og mineralvann ved vannspeilet utenfor Escape slik at vi kan holde på så 
mange studenter som mulig utover hver kveld. Fadderne står for grillingen og 
serveringen av grillmat og mineralvann.  
 

2.2 Gaffateip 
Gaffateipfesten er en årlig tradisjon i fadderuken på Ifi. Vi ønsker å kjøpe inn en del 
gaffateip. Selv om CYB står for denne festen vil vi for enkelhetens skyld ta det med i 
søknaden vår.  
 

2.3 Arrangementstøtte 

2.3.1 Grill & Chill  
Under Grill & Chill(mandag 15.august) ønsker vi å arrangere grilling for alle ved 
institutt for informatikk. Vi stiller med grillmat og musikk, slik at det er mulighet for 
faddergruppene å sette seg ned for å bli kjent. Vi søker 500 kr for å lage en pinata, 
som skal brukes til et opplegg under arrangementet 

2.3.2 IFI-olympiaden 
Ifi-olympiaden begynner å bli en lang og viktig tradisjon for Ifi og studiestarten. Her 
får de nye studentene møte foreningslivet på Ifi gjennom et rebusløp på campus. På 
hver post får lagene poeng og de med mest poeng vinner. Vinneren får vandrepokal 
og en annen premie som kommer dem til gode i løpet av fadderuken som 
forfriskninger. Vi søker derfor 360kr til premier. 

2.3.3 Fotosafari 
Vi vil ha en fotosafari for de nye studentene slik at de skal bli kjent med Ifi og 
området rundt. Tanken er at det skal være “poster” som de skal finne og ta bilde 
med. Disse bildene postes på instagram eller andre sosiale medier, og vi vil gjerne at 
de beste bildene skal premieres. Vi søker derfor 500 kr til premier. 
 



2.3.4 Premie til årets fadder 
Plakett: “ÅRETS FADDER - for uvurderlig arbeid med å ta i mot nye studenter og gi 
dem den beste starten på studiene ved Institutt for Informatikk” - signert fadderstyret 
og instituttleder. I tillegg vil vi skape litt ekstra blest og heder rundt dette med å gi 
bort et gavekort på 1000kr. Vi søker derfor 1050kr til dette. 
 

3 Budsjett 
 
 
Inntekter Budsjett Notat: 
3420 Studielaben 19 950,00 kr  

3420 Fordelingsutvalget(festen) 83 500,00 kr  

3420 Fordelingsutvalget 25 910,00 kr  

Sum 129 360,00 kr  

   

   

Utgifter   

6750 CTRL+alt+del 83 500,00 kr FU (se eget budsjett) 

7420 Premier 650,00 kr S 

4200 Frokost 5 000,00 kr S 

4200 Mineralvann 1 500,00 kr FU 

4200 Mat 15 000,00 kr FU 

4200 Gaffateip 2 000,00 kr FU 

5920 Styremiddag 5 000,00 kr FU 

6820 Ifi-blekka 14 000,00 kr S 

7300 Webhotel 300,00 kr S 

5600 Arrangementsstøtte 2 410,00 kr FU 

   

   

   

Sum 129 360,00  

Resultat 0,00  

   

 



 

4 Timeplan 
NB! Med forbehold om endringer. 

 

5 Rapport for Fadderuken 2016 

5.1 Regnskap og budsjett 

 
 

 
 


