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Bacheloravslutning for Designkullet H18
Vi er en gjeng Designstudenter fra kullet som startet H18 som synes det bør være en offisiell
avslutning for bachelorstudenter. Spesielt i corona-tider er det viktig å bli gjort oppmerksom
på de fellesskapene man er en del av. På den måten kan vi bidra til å redusere ensomheten
vi er vitne til i Oslo. Vi søker herved FU om midler til en ordentlig avslutning på våre tre år
som studenter på IFI.

Vi og Defi har allerede vært i kontakt med programrådet, men de har dessverre ikke
anledning til å støtte gavekort på mat. De har måtte si nei til forespørsler om
Foodora-gavekort fra både ansatte og studenter gjennom hele våren.

Dato: 18. juni 2021.
Tidspunkt: 18.00.
Sted: Zoom / Escape.
Påmeldte per 30.mai: 14 pers.

Vi planlegger for følgende scenarioer:

Digital avslutning:
Vi samles kl 18:00 på Zoom. Tale av faglærer Suhas Govind Joshi og programleder Tone
Bratteteig. Studentenes hilsen til instituttet av student og GuroJohannes Fatland Skjeie
Handeland. Avsluttes med oppfordring til smittevernsforbeholdte kalas sammen med
medstudenter. Påmeldte får gavekort på Foodora på 200kr hver.
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Fysisk avslutning:
Vi samles kl 18:00 på Escape. Påmeldingen er ikke oversteget 20 personer. Felles
grillmiddag utendørs i sol, innendørs pizzaservering på oppgitte plasser ved regn. Felles
opplegg fra scenen på Escape kl 19:00. Tale av faglærer Suhas Govind Joshi og
programleder Tone Bratteteig.
Studentenes hilsen til instituttet av student og Guro Handeland.Johannes Fatland Skjeie
Avrundes fra scenen, bar i Escapes holdes åpen.

Vi håper selvsagt at arrangementet lar seg gjøre fysisk, da dette gagner flere
studentforeninger. Vi anser dette arrangementet som givende både for studenter som skal
videre på master, og for de  jobb-søkendes generelle inntrykk av IFI-tiden, da en smak på
det fellesskapet de har vært en del av de tre siste årene vil føre til et større eierskap til IFI
som utdannings- og sosialiseringsinstitusjon.

Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/537711347226259

Ting vi søker om Kostnad

Gavekort, 200,- per. 2800,-

Totalt 2800,-
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