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Var hälsad N0llan! Stort grattis till dig för att du har tagit dig in på psykologprogrammet i Linköping! Det
är något som kräver både pannben och prestation, snyggt jobbat! 

Vi i Fadderiet Freud vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Linköping och Psykologprogrammet! Vi ser
oerhört mycket fram emot att få träffa dig, och för att du ska få chansen att förbereda dig inför vad som

komma skall har vi skapat detta Nollehäfte. Här hittar du information om allt från dagsschema under
N0lle-P till tips som ny student. N0lle-P kallas den 2 veckor långa mottagningsperiod fylld med roliga
aktiviteter som vi i Fadderiet Freud anordnar och erbjuder er nya studenter. Detta för att du ska få en så

härlig start som möjligt på studentlivet, och för att du ska kunna lära känna dina nya klasskamrater. N0lle-
P brukar anses som en av de mest minnesvärda tillfällena under hela studietiden, så ta chansen och följ med

oss in i 2 färgsprakande festivalveckor! 
 

Om du kikar på sida 17 hittar du ett detaljschema för de kommande 2 veckorna.
Vår mottagning är dock, liksom alla andra, påverkad av den rådande pandemin, och kommer att se

aningen annorlunda ut i år. Men vad vi kan lova är att vi i Freud har gjort vårt absolut yttersta för att skapa
en oförglömlig mottagning, utifrån de allmänna restriktionerna!

Vi som arrangerar N0lle-P och står bakom detta häfte är Fadderiet Freud,
psykologprogrammets alldeles egna stolta Fadderi och utskott inom psykologprogrammets

sektion Stimulus. Oss kommer du med säkerhet att stöta på många gånger under N0lle-P. Vi är ett härligt
gäng på 10 studenter som snart ska börja vårt

andra år på programmet. På de nästkommande sidorna kommer du få lära känna oss
bättre:) 

Än en gång stort grattis och varmt varmt välkommen till psykologprogrammet!
Vi är grymt taggade på att få träffa dig N0llan!

 

Välkommen N0llan!!!
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Hemort: Stockholm 
Mest episka festivalminne: Ultra Europe i
Split 2019, svårslaget!! 
Tips jag hade velat få som N0llan en
gång
i tiden: Köp inte kurslitteratur, det mesta 
finns på nätet
Min drömfestival numero uno:
Tomorrowland skulle ändå vara rätt
häftigt 
Om jag var en kändis skulle jag vara: 
Känns rätt skönt att slippa vara känd 
Detta är jag mest taggad på under N0lle-
P: Att få träffa N0llan SÅKLART <3 
När visste jag att jag ville bli psykolog:
När jag insåg att jag inte alls ville läsa
lagboken 
Detta har jag ALLTID med mig: Lypsyl 
och fysisk kalender 

 
HEJ N0llan!  

Jag heter Maja och är en 22-årig tjej från
huvudstaden. Det är jag som,

tillsammans med min andra halva (aka
Lisa), ansvarar för att hålla lite extra koll

på gruppen och bossar runt de andra
Freudianerna i syfte att N0llan ska få ett

(förhoppningsvis) fantastiskt N0lle-P.
Njut av sista dagarna på sommarlovet

och varmt välkommen till världens
bästa program. Ser verkligen fram emot

att få träffa dig. <3 

Maja "SÄPO-Freud" Rudolfsson

THIS or THAT 

Håkan på Ullevi/Coldplay på Ullevi

Churros/Sockervadd

Mingla i Vipen/Mitten av publikhavet

Coachella/Tomorrowland
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Hemort: Motala 
Mest episka festivalminne: Summerburst
sommaren innan corona kom (känns
kanske på grund av det mer episkt än det
var)
Tips jag hade velat få som N0llan en gång i
tiden: Att prata mycket med äldrekursare
för att få lite koll på läget/överblick för det
blir väldigt rörigt i början när allt är så nytt. 
Min drömfestival numero uno:
Tomorrowland (bo i en sån typ koja)
Om jag var en kändis skulle jag vara:
(Önsketänkande) Christina Yang i Grey's
Anatomy 
Detta är jag mest taggad på under N0lle-P:
Få gå runt på Campus i stass och hänga
med alla nya N0llan
När visste jag att jag ville bli psykolog: Oj
vad svårt egentligen runt julen 2020 och
det kom lite som en uppenbarelse från
ingenstans (och tjat från min mamma). 
Detta har jag ALLTID med mig: Snacks
alternativt snus?? Lisa heter jag och är en 21 årig östgöte (<3).

Jag kommer bossa runt på nolle-p men har
också värvat in cashen till mottagningen i

form av spons. Nolle-p för mig blev
verkligen nyckeln till att lära känna nya

människor och jag ÄLSKAR att socialisera
mig därav blev det lite av min primetime.
Så med det sagt skulle jag verkligen tipsa
att ta tillvara på mottganingsperioden för
det kommer vara en tid du sent glömmer

och knyter kontakter för (i bästa fall) resten
av livet! 

 

Lisa "Hetsiga Freud" Svensson

THIS or THAT

Håkan på Ullevi/ Coldplay på Ullevi
 

Churros/ Sockervadd
 

Mingla i VIPen/ Mitten av publikhavet
 

Coachella/ Tomorrowland
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Hemort: Stockholm<3 
Mest episka festivalminne: Sad to tell you
this men jag har aldrig varit på festival. N0lle-
p 2021 blir väl mitt bästa festivalminne 
Tips jag hade velat få som N0llan en gång i
tiden: Njut verkligen av N0lle-p, det är två
riktigt härliga veckor 
Min drömfestival numero uno:
Tomorrowland 
Om jag var en kändis skulle jag vara:
Courteney Cox, organisering är satisfying 
Detta är jag mest taggad på under N0lle-P:
Vara i attityd och leka cool :)
När visste jag att jag ville bli psykolog: Jag
velade mellan psykolog och läkare men u
guys ni vill inte plugga läk asså!
Detta har jag ALLTID med mig: Idomin! Kan
ha råkat skaffa mig ett beroende… 

Håkan på Ullevi/ Coldplay på Ullevi Helt
klart! 

 

Sockervadd/Churros Med choklad MUMS
 

Mingla i VIPen/ Mitten av publikhavet
 

Coachella/ Tomorrowland
 

Hejhej N0llan! Jag heter Fanny och är
en liten 19-åring som fått förtroendet

för Freuds kära pengar <3 Fun fact om
mig är att jag, likt varenda kotte i

Sverige, fått ett stort intresse för padel
och jag utmanar gärna N0llan på en
match. Även om N0llan inte spelar

padel så är N0llan hjärtligt välkommen
hit till Linkan och till bästa

psykologprogrammet. Vi ser så mycket
fram emot att få träffa er och se nu
verkligen till att njuta över de två

kommande bästa veckorna i era liv! 
 

Fanny "Shopaholic Freud" Ytterholm

 
THIS or THAT

5



Emma "Fomo Freud" Karlgren

Hemort: Åhus i Skaune<3
Mest episka festivalminne: Ultra i Sydney
2019 var inte fy skam
Tips jag hade velat få som N0llan en gång
i tiden: tråkigt men nödvändigt, ha KOLL
på CSN, rätt som det är är det slut mitt i
månaden:)
Min drömfestival numero uno: Burning
Man hade varit fett 
Om jag var en kändis skulle jag vara:
Johan Glans
Detta är jag mest taggad på under N0lle-P:
Sittningar med N0llan!!!
När visste jag att jag ville bli psykolog: fick
en uppenbarelse under en resa några
månader innan ansökning, var 100%
inställd på ett annat program innan. Så att
resa iväg för att “hitta sig själv” är inte bara
en myt;)
Detta har jag ALLTID med mig: carmex,
och ett i reserv om det första av en
händelse skulle försvinna

Coldplay på Ullevi/Håkan på Ullevi Coldplay
kan va förband om de vill

 

Churros/ Sockervadd
 

Mingla i VIPen/ Mitten av publikhavet Ser
ändå, perks of being tall

 

Coachella/ Tomorrowland 
 

THIS or THAT

Hallååå N0llan!! 
Jag är en 23-årig skåning (vilka för övrigt

är extremt underrepresenterade i min
klass:/). Jag ansvarar bla för våra sociala

medier, så om du skriver till oss på
instagram eller fb, vilket du är mer än

välkommen att göra, är det mig du
babblar med. Jag kan även titulera mig

kreatör för häftet du läser! Vem om inte
jag är omåttligt taggad på att få träffa er

(kanske liiiite extra om du råkar vara
söderifrån)!!!<3
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Sofie "Krossar Freud" Herrgård

Hemort: Stockholm :)
Mest episka festivalminne: Lollapalooza
2019, säger bara GALNA spelningar, vi
VANN en kryssning OCH jag fick TVÅ dagar
till priset av en 
Tips jag önskade att jag fick som N0llan en
gång i tiden: Utnyttja verkligen
äldrekursare! Fråga om tentor, tips på
caféer, allt! Å glöm inte bort att äta och sova
N0llan!! 
Min drömfestival numero uno: hade velat
åka till Bråvalla :/
Om jag var en kändis skulle jag vara:
Gjorde ett buzzfeed quiz och fick Ariana
Grande 
Detta är jag mest taggad på under N0lle-P:
Allt mvh har aldrig varit på en riktig sittning. 
När visste jag att jag ville bli psykolog: När
jag insåg att jag redan var hobbypsykolog  
Detta har jag ALLTID med mig:
Powerbank, har räddat mitt eget liv så
många gånger och alla vill va din bästa vän,
tips!

THIS or THAT
Håkan på Ullevi/ Coldplay på Ullevi

Coooooooldplaaaaaaay
 

Churros/ Sockervadd
 

Mingla i VIPen/ Mitten av publikhavet
Mitt i smeten

 

Coachella/ Tomorrowland
 

Välkommen N0llan! Sofie, 20 år
gammal här och det är jag som fixar

stassen (våra kläder) och ser till att vi i
Freud är våra ballaste jag. Ni kan hitta
mig panikgörandes allt i sista sekund
men även jag har tagit mig igenom
första året på psykologprogrammet

och det kommer även du, n0llan, fixa
galant!! Är superduper taggad på att få

träffa er, vi ses!! <3
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Hemort: Den lite lite större & lite lite
tråkigare versionen av Linköping (Uppsala)
Mest episka festivalminne: Way out West
2017! Nämen det var ju Säkert!, Avantgardet,
Frida Hyvönen, Lana Del Rey med FLERA 
Tips jag hade velat få när jag var n0llan en
gång i tiden: Om du inte känner dig trygg
nu, kommer du göra det snart <3
Min drömfestival numero uno: Efter ÅR av
pandemi hade det inte suttit fel med ett litet
(stort) rave. 
Om jag var en kändis skulle jag vara:
Drömmen att någon gång nå upp till Mia
Skäringers humor och briljans lever så länge
jag gör det
Detta är jag mest taggad på under N0lle-P:
Gyckel såklart!!!
När visste jag att jag ville bli psykolog:
Djupa samtal, te (fast helst oboy) och
KOFTA säger väl ingen nej till?
Detta har jag ALLTID med mig: En bra
comeback till en sexistisk kommentar :)

Ellen "Spela Shoreline Freud" Cederquist

THIS or THAT
Coldplay på Ullevi/Håkan på Ullevi

Vad är det för fråga? Håkan!!!
 

Sockervadd/Churros med nutella till
 

Mingla i VIPen/Mitten av publikhavet
VIPen är inget för mig :/

 

Coachella/ Tomorrowland
 

Hej N0llan! <3 Det är jag som ansvarar för
att texterna sitter och att ingen i Freud får

akut scenskräck när vi ska gyckla för er
under Nolle-p. Jag är 23 år och gillar läsk

lite för mycket för min ålder, men en (två,
tre fyra, fem?) öl i goda vänners lag är

aldrig heller fel. Tycker det ska bli SÅ kul
att få träffa er snart och hoppas ni också är
taggade på de två otroliga Nolle-p-veckor

som komma skall. Och sen
förhoppningsvis fem roliga universitetsår

såklart! Ses snaaaart! 
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Hemort: Från den underbara staden som vi
nu alla kan kalla för hem, jajamen Testo
Freud är uppvuxen i Linköping. Mer
specifikt från Tannefors med Stångåns
förorenade vatten att blicka ut över. 
Mest episka festivalminne: Hmm, måste
nog vara British Summer time i Hyde Park,
London. Eller linköpings stadsfest de är
tight ;)
Tips jag hade velat få som N0llan en gång i
tiden: Plugga smart inte mest, och när du
tänker "min text måste vara mycker mer
avancerad än så här”, - svar: NEJ! 
Min drömfestival numero uno: Woodstock
Om jag var en kändis skulle jag vara: Janice
Joplin
Detta är jag mest taggad på under N0lle-P:
Att få skratta och skapa festivalstämning
med Nollan! 
(även att få verka så pass cool som man kan i
musche)
När visste jag att jag ville bli psykolog: Nyår
2019, fråga inte. 
Detta har jag ALLTID med mig: En nagelfil  

Alexandra "Testo Freud" Petersson

Coldplay på Ullevi/Håkan på Ullevi 4 gånger
ain't enough

 

Sockervadd/Churros  vill inte vara churros-
virgin längre

 

 Mingla i VIPen/Mitten av publikhavet
 

Tomorrowland/Coachella Coachella, vill höra
instrument hallå!

 

THIS or THAT

Halåå eller?! Detta är testo Freud,
även tilldelad posten fadderansvarig.

Mitt uppdrag innefattar att hålla i
utbildningar och tagga igång era

faddrar! Vem är då denna tjej fylld
med testo attityd? Jo 22 år fyllda ofta
ödmjuk men hetsig fotbolls-Freudian

som ända in i benmärgen är Öisare
och feminist! Fun Fact om mig är att
jag älskar att sjunga högt i duschen

och är lite sugen på att snagga av detta
långa hår….
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Hemort: Gryts skärgård (men kan knappast
köra båt)
Mest episka festivalminne: Inte festival
men att krossas i moshpit på konsert är
ganska oförglömligt
Tips jag jag hade velat få som N0llan en
gång i tiden: Blir du osäker på något, var
inte rädd att fråga, jag kan garantera att
många andra som inte heller förstår (även
om de inte vågar erkänna det)
Min drömfestival numero uno: Är mer för
konserter :/ men kanske tomorrowland
Om jag var en kändis skulle jag vara:
“Claire Dunphy”
Detta är jag mest taggad på under N0lle-P:
Finsittning med ännu finare n0llan <33
När visste jag att jag ville bli psykolog: Vet
man det?
Detta har jag ALLTID med mig:
Konsekvenstänk (eller hur?) 

Josefina "Freestyle Freud" Lönnroth

Hallu lille nüllan. Jag heter Josefina aka
Jossan och jag ser till att allt nüllan

behöver, finns där nüllan vill ha det. Jag
kommer från en pytteliten byhåla i
östergötland och har nu kommit till

stora staden för att välkomna nüllan till
Linkan. Nu inväntar oförglömliga dagar
och nya vänskapskretsar. Vi är ett riktigt

härligt gäng här på LiU och vi längtar
alla efter er <33

 

Coldplay på Ullevi/Håkan på Ullevi
Håkan bråkan såklart

 

Sockervadd/Churros <33
 

Mingla i VIPen/Mitten av publikhavet har
hemliga skills i att hamna längst fram

 

Coachella/ Tomorrowland eller?

THIS or THAT
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Elin "Rappa Freud" Coreback

Hemort: Sveriges Jerusalem. (Jönköping)
Mest episka festivalminne: Hela
Emmabodafestivalen 2016, tackar aldrig
nej till techno 
Tips jag hade velat få som N0llan en gång
i tiden: slappna av, nu börjar livet!
Min drömfestival numero uno:
Tomorrowland 110%
Om jag var en kändis skulle jag vara: vill
säga Tanja från PH men det är extremt
långt från sanningen
Detta är jag mest taggad på under N0lle-P:
att få gyckla för n0llan <333 
När visste jag att jag ville bli psykolog: vet
knappt ens fortfarande det
Detta har jag ALLTID med mig: decubal
läppbalsam och en celsius

Coldplay på Ullevi/Håkan på Ullevi Känn
ingen sorg för mig Göteborg SÅKLART

 

Churros/ Sockervadd 
 

Mingla i VIPen/ Mitten av publikhavet mitten
av moshpiten ;)

 

Coachella/ Tomorrowland 

Hallå N0llan! Det är jag som är
eventansvarig i Freud 21/22 och det betyder
att jag kommer vara med n0llan på aaaaalla
festerna (skojar, jag får inte). Jag är en 22årig
Jönköpingsbo som älskar att synas och höras

och socialisera mig och därmed är Freud
lösningen på alla mina problem. Är

supertaggad på att träffa n0llan och vi
kommer hitta på sååå mycket kul

tillsammans, både under och efter n0lle-p.
Tips från mig är att verkligen fråga fråga
fråga om ni undrar något, det finns inga

dumma frågor, bara dumma svar (iallafall
från mig). VI SES SNART <3 

 

THIS or THAT
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Hemort: Sörping city
Mest episka festivalminne: att vara
inklämd bland tusentals människor och
höra Veronica Maggio, RIP Bråvalla ;(
Tips jag hade velat få som N0llan en
gång i tiden: att va beredd på att det alltid
blåser i Linköping, ALLTID
Min drömfestival numero uno: Fyre
festival ;)
Om jag var en kändis skulle jag vara: Phil
Dunphy
Detta är jag mest taggad på under N0lle-
P: Få lära känna n0llan <33
När visste jag att jag ville bli psykolog:
när jag inte kom in på veterinär
Detta har jag ALLTID med mig:
hörlurar! ibland även ett extra par för
säkerhets skull 

Madeleine"Messy Freud" Kongslien

THIS or THAT
Jag heter Madeleine och är en 21-åring från
Sörping som kommer ha den stora äran att
få välkomna er och framförallt er reserver
under N0lleP! Sen fixar även jag plats och

jobb och därmed är mitt postnamn det
fantasifulla JPR (Jobb, Plats, Reserv). Om ni
har frågor, funderingar eller vad som helst,
FRÅGA MIG (jag har typ 0 svar men älskar
att prata hehe <33). Ser fram emot att träffa
er alla i höst och ha världens bästa N0lleP!!

<33
 

Håkan på Ullevi/ Coldplay på Ullevi
snälla hata mig inte göteborgare

 

Churros/ Sockervadd 
 

Mingla i VIPen/ Mitten av publikhavet
 

Coachella/ Tomorrowland 
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Alla aktiviteter är helt frivilliga!
Det kommer inte förekomma någon alkoholhets
eller annan form av grupptryck, förnedring eller
liknande.

På grund av den rådande situationen :(, kommer
N0lle-P att se lite annorlunda ut även i år. N0llan
kommer att delas in i 2 festliga grupper för att följa
Folkmyndighetens rekommendationer. Några av
aktiviteterna (vilka tydliggörs i det detaljerade
schemat längre ner), kommer att ske via zoom, men
då Freud vid detta laget är självutnämnda experter på
zoom finns det inga tvivel om att de aktiviteterna
kommer bli lika skoj! 

Viktigt är dock att ni lyssnar på Freuds visdomsord: 

Sånt där har ingen plats på vår magnifika
mottagning!!

*Under N0lle-P tar vi oss friheten att kalla dig N0llan. Anledningen
till det är att mottagningen fungerar som period noll innan man

börjar termin ett.
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Finsittning
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För att få delta i samtliga av mottagningens fantastiska aktiviteter så behöver
N0llan köpa N0llepaketet. N0llepaketets pris är 535 kr. Det finns såklart många

aktiviteter som är gratis men vi uppmuntrar ändå starkt till att köpa N0llepaketet
eftersom att vi vet hur roligt det kommer bli!! Sittningarna under N0lleP är något

som N0llan INTE vill missa.
 

N0llepaketet kommer säljas med kortbetalning den
22/8 till den 24/8 men vid behov kan vi lösa det senare
under veckan. I N0llepaketet ingår följande aktiviteter:

Finsittning!!!
Fulsittning!!!

München Hoben!!!

Nüllan! Missa nicht Hedvigs
fantastischen erbjudande! En
hemförsäkring måste man ju

ändå haben, så genom att
skaffa Hedvig bezhalen du
endast 235 kronen für das

N0llepaket!! WOW
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Förfika och biljettsläpp

10:00-15:00--> Amfi, Campus. 
N0llan får en tid mellan 10:00 och 15:00 då den får hämta upp
goodiebag och köpa N0llepaket. Mer info kommer på Facebook om
vilka tider som gäller för vilken N0llan. 

Här får N0llan chans att köpa N0llepaketet för de 2 kommande
veckorna av festligheter, Freud rekommenderar detta STARKT! För

vad som komma skall vill du INTE missa...

16:00--> Förfika på Zoom
(Zoomlänk dyker upp på Fadderiet Freuds Facebook!)

N0llan, den STORA dagen är kommen!! N0llan ska äntligen få
bekanta sig med andra N0llan och Faddrar genom det traditionsenliga

förfikat. 
 

N0llebricka 
Viktigt att N0llan tar med sig sin färdiga N0llebricka som krävs för att
få möjlighet att köpa biljett. N0llebrickan ska efter denna dag inte tas

av N0llan, förrän N0llan blir ettan. Se sida 38. 
 

N0llepaketet
För att ge N0llan en liten inblick i årets (feta!) N0llepaket kommer den

innehålla festligheter som finsittning, fulsittning och temasittning.
Med vår samarbetspartner Hedvig försäkring kan du som N0llan få

300 kr rabatt på N0llepaketet om du tecknar Hedvig hemförsäkring.
Mer info om N0llepaketet finner du på sida 15!

Hämta ut LiU-ID
13:00-14:00--> Zenit, Campus
Uthämtning av LiU-ID som ger tillgång till skolans lokaler och
bibliotek. 30 minuter per grupp. Mer info kommer senare! 

Stadsvandring
N0llan kommer få ta del av en virutell stadsvandring, håll er

uppdaterade för närmare info

Psykologpub
Grupp 1
18:00-23:00 --> Villevalla Studentpub
Alkohol: Kan köpas på plats. Egen dricka får inte tas med in på
Villevalla. 
Mat: YES! Goda hamburgare och pizzor för såväl köttätare,
vegetarianer och veganer finns att köpa! <3

 
Denna dag bjuder vår eminenta styrelse, Stimulus, in till…

PSYKOLOGPUB! Här får N0llan chans att bekanta sig med såväl
styrelsemedlemmarna som studentpuben Villevalla. Utöver mat

och öl finns det även ett stort utbud av sällskapsspel, perfekt
kombination för N0llan att lära känna varandra ännu bättre. 

 

Line-Up N0lleP

Upprop
10:00-->  Zoom

Invigning
Grupp 1
17:00-20:00 --> Trädgårdsföreningen, Kronés entré
Mat: JA! Grillat mums...

Grupp 2
20:30-23:30 --> Trädgårdsföreningen, Kronés entré
Mat: JA! Grillat mums...

Dagen med stort D, det är äntligen dags för er att blir
psykologn0llan!! N0llan kommer under dagen att ha
sitt upprop och få se sina nya klasskompisar för första

gången, yay! Men även om detta blir digitalt,
misströsta ej för på kvällen väntar en fysisk invigning
till universitetslivet i vår älskade Trädgårdsförening!

Och kom ihåg: Freud ser er... 

Campusvandringen
 

15:30-17:30--> Campus Valla sal U1

Idag ska N0llan få bekanta sig med Linköpings fina
Campus så  att ni lär er hitta till olika klassrum, men

framförallt får N0llan lära sig hur den tar er till de bästa
kaffeställena på Campus! Så kom och möt upp faddrarna
kl.13 vid sal U1 så tar de sedan runt er på ett par timmars

vandring av Campus. Sevärdigheter utlovas. 
 

TIPS!! Möt upp era klasskompisar och käka lunch
tillsammans innan så ni är fyllda av energi under

rundturen!
 

Söndag 22/8
Måndag 23/8

Onsdag 25/8Tisdag 24/8
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Lifehack-föreläsning 
12:15-13:00--> Zoom

Tips och trix till Nollan från oss som vi gärna hade velat veta när vi började på
psykologprogrammet. Sätt dig framför zoom och gör dig redo! Freud finns här för

Nüllan <33

Aktivitetskväll
Grupp 1
17:00-19:30 --> Vallamassivet
Mat: JA! Lättare grillat

Grupp 2
18:30-21:00 --> Vallamassivet
Mat: JA! Lättare grillat

Nu är det dags för en wunderbar kväll tillsammans. Vi står för maten men ta gärna
med er en varm tröja och ett glatt humör. Förbered er på en delvis chill grillkväll med
kortspel och musikquiz men glöm inte att tagga till era brännbollsnerver då vi vill se

N0llans skills i brännboll. 

nattligt äventyr
Grupp 1
21:30-23:00
Grupp 2
23:30-01:00
När N0llan har fått leka av sig ordentligt är det dags för N0llan att ta mod till sig och

och se Vallamassivet från sin mörkaste sida. Tur att ni har faddrarna att hålla i
handen.

Kall matlåda
Badkläder (badlakan, etc.)
Mobil med nedladdad östgötatrafiken (gärna även biljetten)
Laganda

Dagskollo till norrköping
Grupp 1
09:00-16:00--> Norrköping, Lindöbadet
Transport: Östgötapendeln + lokaltrafik
Mat: Kall matlåda
Grupp 2
12:00-19:00--> Norrköping, Lindöbadet
Transport: Östgötapendeln + lokaltrafik
Mat: Kall matlåda

Ida’ tar vi vårt pick och pack och drar oss till favoritgrannstaden Norrköping. Vi tycker dä
ä dags å bekanta oss med den bättre (enligt Messy och Freestyle Freud) delen av
Östergötland. Här finns dä nattklöbb å redigt goa grejer å äte. Fram me’ kamerorna för nu
är det dags för sightseeing och sen badhäng, chill och vad ert göör bra Freud har hitte på.
Kan det bli bättre? Nej, skulle inte tro det. Dehär bliir döh bra!
Nollans packlista: 

Linköping beachvolleybollfestival

Grupp 1
12:00-14:30--> Volleybollplanerna i Trädgårdsföreningen
Samcykling: 11:40 Donken i Ryd, 11:50 från Domkyrkan
Mat: Mellan matcherna bjuds det på picknick
Alkohol: Nej

Grupp 2
15:00-17:30--> Volleybollplanerna i Trädgårdsföreningen
Samcykling: 11:40 Donken i Ryd, 11:50 från Domkyrkan
Mat: Mellan matcherna bjuds det på picknick
Alkohol: Nej

I ren psykologanda vill vi presentera våran alldeles egna
copingstrategi för att hantera söndagsångest:

VOLLEYBOLLTURNERING! 
Oavsett om N0llan vill spela eller inte är N0llan välkommen att

komma och äta Freuds hemmagjorda picknick och heja på N0llans
klasskompisar. Självklart utlovas det pris till det vinnande laget!!.

Detta vill N0llan INTE missa! 
Packlista: Träningskläder och vattenflaska

Line-Up NolleP

 

münchen hoben
 

18:00-21:30--> Blå Havet, Campus Valla
Mat: JAJAJA
Alkohol: Yes box

N0llan, Fadderiet Freud bjuder idag in er till en
festivalkväll i temat München Hoben! Oförglömliga

minnen utlovas. N0llan kommer under denna
oktoberfest få sitta med en sejdel i ena handen och

skåla med sina nya klasskamrater.

Torsdag 26/8

Fredag 27/8

Söndag 29/8

Lördag 28/8

Ladda ner biljett
N0llan kommer behöva köpa en biljett i östgötatrafikens app eftersom vi ska ta östgötapendeln

från Linköpings resecentrum. Den biljetten kommer gälla i hela östergötland. Om ni köper
biljetten i förväg, glöm inte ange att biljetten ej ska aktiveras direkt!

 1. Ladda ner Östgötatrafikens app 2. Välj position Linköpings resecentrum → Norrköpings
resecentrum 3. Välj busstiden ni ska åka 4. Tryck välj biljett 5. Välj 24 timmar och student (kostar

då 105 kr) 6. Betala med swish (biljetten gäller 24 timmar från att den aktiveras)
Faddrar finns alltid tillgängliga för frågor!

 
Vi kommer samlas vid Linköpings resecentrum ca några minuter innan östgötapendeln går för

att tillsammans se till att alla N0llan köpt en biljett och hamnar på samma pendel. Mer
information om exakt var och när kommer senare. Freud är mücket mücket taggade på fina fina

Nüllan i fina fina norrpan.
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Line-Up NolleP

Onsdag 1/9

Tisdag 31/8

Torsdag 2/9

Måndag 30/8

Tinnerbäcksbadet
Volleybollplaner i Johannelund
Promenad i Rydskogen
Picknick i en park

Vilodag
 

Idag ger Freud N0llan en liten
andningspaus! Passa på att vila upp er,
utforska Linköping eller hitta på något
annat kul! Fråga faddrar om tips, Freud
lovar att de ruvar på många guldställen

att besöka här i Linkan. 
Om N0llan däremot känner att N0llan

inte vill ha vilodag kan N0llan
förslagsvis underhålla sig på:

Glöm icke! Freud ser er...

Gasquologi
12:15-13:00--> Zoom

Vårt kära festeri PsyKO kommer på lunchsittning lära
N0llan hur man beter sig på en sittning. Viktig

information som N0llan kommer ha användning av
längre fram under N0lleP. Spetsa öronen.

Pluggstuga

13:15-15:00--> Plats kommer<3

Ett jättebra tillfälle för N0llan att hänga med varandra,
snacka plugg, eller snacka annat! Vem vet! 

 
 

Fulsittning
 

Grupp 1
17:00-20:00--> Viagraparken
Samcykling: 16:50 från Donken i Ryd, 16:40 från Domkyrkan
Mat: Middag bjuds
Alkohol: Nepp inte idag

Grupp 2
20:30-23:30--> Viagraparken
Samcykling: 20:20 från Donken i Ryd, 20:10 från Domkyrkan
Mat: Middag bjudes
Alkohol: Nepp inte idag

 
Denna sensommar-onsdag ska N0llan få uppleva sin första

fulsittning! Kvällen dedikeras till Emmabodafestivalen vilket betyder
att N0llan förväntas komma 100% festivalredo både vad gäller outfit

och humör! Mat, dryck och underhållning utlovas (dock inte av
högsta kvalitet, det är trots allt FULsittning). Hoppas N0llan är

taggad, för nu ska vi spela Shoreline! <3 
 

N0llans packlista:
Festivaloutfit

    Ett glatt humör
 

Psykologpub
Grupp 2
18:00-23:00--> Villevalla Studentpub
Mat: JA! Goda hamburgare och pizzor för såväl
köttätare, vegetarianer och veganer finns att köpa! <3 
Alkohol: Kan köpas på plats. Egen dricka får inte tas
med in på Villevalla. 

 
 

Denna dag bjuder vår eminenta styrelse, Stimulus, in
till… PSYKOLOGPUB! Här får N0llan chans att bekanta
sig med såväl styrelsemedlemmarna som studentpuben

Villevalla. Utöver mat och öl finns det även ett stort
utbud av sällskapsspel, perfekt kombination för N0llan

att lära känna varandra ännu bättre. 
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Söndag 5/9
Avslutningsfestival

Grupp 1
12:00-16:30--> Trädgårdsföreningen, Kronés entre
Samcykling: 11:40 från Donken i Ryd, 11:50 från Domkyrkan
Mat: Fantastischen brunch
Alkohol: Nein

 
Grupp 2
12:00-16:30--> Trädgårdsföreningen, stora scenen
Samcykling: 11:40 från Donken i Ryd, 11:50 från Domkyrkan
Mat: Das bestes brunchen 
Alkohol: Nein

 
N0llan!! Idag är det dags!! Ni har tagit er igenom era två första

veckor på psykologprogrammet och det är äntligen dags för N0llan
att bli… ETTAN!!!! Innan N0llan får äran att bli Ettan krävs det dock

att N0llan genomgår Freuds psykosociala stadier. Freud har även
förberett en fantastisk brunch till N0llan så att N0llan har tillräckligt
med energi för att ta sig igenom stadierna, ge mer plats till Jaget och

slutligen bli Ettan. 
 

N0llans packlista: 
Kläder efter väder 

Vattenflaska 
BANDANAS (glömmen nicht)

 

Finsittning
Grupp 1
15:30-18:30 --> Flamman
Mat: Middag ingår
Alkohol: Yes sir!!!

 
Grupp 2
19:00-22:00--> Flamman
Plats: Flamman
Mat: Middag ingår 
Alkohol: Yes sir!!!

Klädkod: Finkläder! Förslagsvis kostym och långklänning
 

Det är dags för EL GRANDE FINALE!!! N0lle-P lider mot sitt
slut och den nyblivna ETTAN ska gå på sin livs första
finsittning. Kvällens tema är Tomorrowland och Ettan

förväntas komma så fin den bara förmår! Trerätters middag
och mycket goda drycker utlovas. Förbered er på en riktig

PANGkväll med fantastiskt häng… LIVE TODAY, LOVE
TOMORROW, UNITE FOREVER. 

 
 

Line-Up NolleP

Lördag 4/9

Måndag 6/9

Fredag 3/9
Vilodag 

 
Hur mycket Freud än hade velat hänga med N0llan

behöver även Freud en vilodag för att hinna
återhämta sig innan vi kickar igång slutspurten (!!) av
N0lleP. Idag har N0llan tid att hänga med kompisar,
spela Sims, vila upp sig och förbereda sig inför den

stora morgondagen… 

 
 

Lifehack-föreläsning
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12:15-13:00--> Zoom
 

Herzlich willkommen zu das beste Lifehacks nummer
2, studentliv-edition. Hur skulle Nüllan annars veta?

Dags för tips och trix för att ta sig genom detta episka
studentliv! Återigen syns vi på zoom med vässade

öron, för nu kommer das beste Freud igen och pratar
med Nüllan <33

 

Pluggstuga
 

13:00-17:00--> Plats kommer!:)
N0llan får möjlighet att plugga, mysa och fika
tillsammans med faddrar och varandra. Vilken perfekt
eftermiddag!
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Stimulus Styrelse
Halloj N0llan det är vi som är stimulus styrelse, även känt som “styrelsen”. Det

finns många olika utskott inom psykologsektionen och man kan säga att styrelsen
är som högsta hönset i representationen av psykologsektionen. Vi jobbar med allt
ifrån att se till att kvalitén på din utbildning och arbetsmiljö är så bra som möjligt
till att det bjuds på fika varje onsdag vid onsdagsfikat (se ordlista). Dessutom ser vi

till att det hålls psykologpubar (dessa vill ni inte missa) och att sektionens alla
utskott mår bra, får stöd och sköter sina uppdrag och mycket mer! Sammanfattat

kan man säga att vi i Styrelsen tillsammans med alla utskott arbetar för att din
studietid på LiU ska bli så bra och rolig som möjligt! Vi vill hälsa er alla varmt

välkomna till psykologprogrammet på LiU, vi hoppas att ni ska trivas riktigt bra!

@sektionenstimulus@stimulus_liu

Förutom Fadderiet Freud så består psykologprogrammets sektion Stimulus av
flera andra utskott och vår egna styrelse. De gör alla ett helt grymt jobb med att

förgylla livet på psykologprogrammet, så här kommer en lite närmare
presentation av dem!
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Psykologisation
En fristående studentförening

öppen för alla
psykologstudenter som vill

fördjupa den egna kunskapen
inom organisationspsykologi

och sprida den vidare. Att vara
med i Psykologisation är ett

givande engagemang där man
får chans att öva sina egna

färdigheter i att hålla
presentationen och att ta del

många av de interna
evenemangen såsom

föreläsningar, workshops och
studiebesök och ansökan öppnar

i höst för alla på
psykologprogrammet och ingen
förkunskap krävs. Välkomna att

söka i höst!

PsyKO

@psykologisationlkpg

@psykologisation

@festerietpsyko

@psykofesteri
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HEJ N0llan! Det vi som är PsyKO och är
psykologprogrammets egna festeri! PsyKO står

för PsykologprogrammetsKalasOrganisation och
vårt främsta uppdrag är att göra studentlivet lite
extra roligt för er att vara en del av. Det vi gör är

bl.a att anordna sittningar, styra upp mindre
fester inom programmet och även större

festevenemang för hela universitetet! De två
största festerna som vi är ansvariga för är

CollegeKravallen och Flashback, de brukar vara
väldigt uppskattade bland alla studenter (speciellt

hos psykologstudenterna hehe). Utöver detta
gillar vi att gyckla, hänga med Freud och andra
festerister på campus. Vi PsyKO ser verkligen

fram emot att få träffa er N0llan och dela med oss
av ett och annat partytrick. Juste! Om ni ser några

personer gå omkring på campus iklädda i
hängselbyxor, fluga och hatt - var inte rädda att

hojta till! VI SES SNART N0LLAN



Hejsan N0llan! Detta häfte som ni nu läser är början på er väg mot att bli
psykologer! För att bli en bra psykolog behöver man gå den bästa

utbildningen. Och vem ser till att just Linköpings psykologprogram är det
bästa? Jo! Det gör vi såklart! Utbildningsbevakarna är utskottet som på allra

bästa sätt kombinerar trevligt sällskap och kvalitetssäkring! Här finns
representanter från alla klasser och snart även från er! Efter varje avslutad
kurs så fyller studenterna i en utvärdering där de tycker till om saker som
gått bra och saker som kan förbättras. Dessa utvärderingar sammanställs
sedan av oss i UB och återkopplas till lärare, så att kursen kan göras ännu

lite bättre nästa år! 

Psykologprogrammets Utskott för Svett och Träning, PUST!, är sektionens
idrottsutskott. Vi är en brokig skara individer från olika terminer på programmet som
ni både kommer se och höra en hel del av framöver. Det vi har gemensamt i PUST! är

att vi gör det som känns kul, utan att det ska vara allt för kravfyllt. Under terminen
anordnar vi de aktiviteter vi känner för och det som folk på programmet ber om. 

PUST!

Utbildningsbevakarna (UB)

Till oss vänder man sig med de flesta frågor som gäller
utbildningen, stort som smått! Om du skulle få

bekymmer med utbildningen, tveka inte att höra av
dig till någon av oss eller skicka mail till

ubstimulus@gmail.com. Vi hälsar er hjärtligt
välkomna! Ses i korridorerna!

@idrottsutskottetpust

@idrottsutskottetpust
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Exempel på saker vi gjort senaste terminerna är
skolgympa, vandring, laserdome, skridskor,

volleybollturnering och brädspelskväll. Vid alla
aktiviteter är samtliga på programmet välkomna!
Har du något förslag på en aktivitet som du tycker
vore kul att anordna får du supergärna rycka tag i
någon av oss. Hör även av dig om du skulle vara

sugen på studiesocialt engagemang där du lär
känna folk från olika terminer och anordnar roliga
evenemang utan att lägga ner allt för mycket tid.
Välkommen till programmet! PS Glöm inte att

gilla Idrottsutskottet PUST på Facebook samt följa
oss på Instagram, annars kommer du ju inte ha

någon aning om när det händer saker och det vill
vi ju inte riskera!



25



Ovven (overallen) är varje students favoritplagg! Ovven är

perfekt för alla väder och tillställningar! På Liu har alla

utbildningar en egen färg på ovven och revärerna (banden

som går längs med utsidan av byxbenet), som är unikt för det

programmet, så med lite vana blir det lätt att känna igen de

olika programmen på dansgolvet! Psykologstudenternas ovve

är grön med ljusgröna revärer (se bild).

 

Ovven kan prydas med märken som symboliserar

kravaller, utskott, föreningar och annat. Det går

även utmärkt att skriva roliga hälsningar till

varandra på ovven. Ovven kan alltså fungera

som ett sätt att samla dina minnen från din

studietid! Steg numero uno brukar vara att 

sy fast ditt eget namn på höger ben samt

revärerna.

Det är PsyKO (Psykologprogrammets festeri)

som kommer hålla i beställningarna av ovvarna

i början av höstterminen. Efter det kommer

ovven invigas, vilket är en tillställning som

N0llan har att se fram emot! Innan det måste

den bäras uppfällt och inget märke får sys på,

den ska vara helt CLEAN på invigningen. Först

efter invigningen får den knytas ner på

höfterna och du kan börja låta din kreativitet

flöda. Men allt detta kommer mer info om

senare!

VAD ÄR EN OVVE?
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På psykologprogrammet i Linköping används pedagogiken problembaserat lärande som
oftast kallas PBL. Pedagogiken ger dig som student stor frihet till att själv kunna läsa om vad

du är intresserad av samtidigt som du får lära dig allt du måste kunna för att bli psykolog.
 

PBL är en pedagogik som kräver att du som student tar mycket eget ansvar över
kurslitteratur och att hitta information. En av grundbultarna i PBL-arbetet är

basgruppsmöten som vi har varje vecka. På dessa möten träffas du, cirka 6-7 andra
studenter samt en handledare och diskuterar specifika frågeställningar som kan relateras
till kursen ni läser på något sätt. Efter att ha läst på under veckan träffas gruppen och ni

diskuterar vad ni lärt er eller kommit fram till, för att därefter tillsammans arbeta fram en ny
frågeställning som känns spännande till nästa vecka. Tanken med PBL är alltså att du ska få

läsa om det du faktiskt själv tycker är kul, samtidigt som vi studenter lär av varandra- en
ganska genial idé!

PBL gör även att vi inte har särskilt många föreläsningar eller får tydligt rekommenderad
kurslitteratur. Denna självständighet kan för vissa vara kämpig i början och väcka många
frågor. Vad behöver jag för att klara tentan? Hur ska jag kunna hitta det jag behöver? Ge
mig bara en grundbok att läsa!! Lugn, bara lugn! Vi äldrekursare finns alltid här för er och

ger gladeligen litteraturtips eller säljer bra böcker vidare.

Dessutom är det fina med PBL att när du väl kommer in i arbetssättet så blir du snabbt
duktig på att själv hitta ny kunskap och praktiskt tillämpa den. Alltså färdigheter guld

värda som framtida psykolog!

 

VAD ÄR DET EGENTLIGEN?

Pssst!! Fråga äldrekursare om råd!! De
har läst samma kurser som du och har

mängder av brai déer på kurslitteratur,
psykologiska fun facts, coola lifehacks

och pluggtips. Onsdagsfikat är en
perfekt plats för att iaktta och hugga

tag i en äldrekursare!
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 Livet i Linköping

N0llan rekommenderas att ställa sig i bostadskö och börja samla poäng
redan nu på direkten (helst för tio år sen, men det brukar lösa sig ändå!).
Stångåstaden är den kommunala bostadskön men tyvärr krävs det oftast
rätt höga poäng för att få bostad genom dem. Det är ändå värt att ställa
sig i kö för boende i framtiden. Studentbostäder är en annan hyresvärd

men som endast riktar sig mot studenter. Nyantagna studenter som
flyttar till Linköping från en annan stad har förtur på lediga korridorrum i

augusti, september och oktober.

Det finns även flera mindre aktörer såsom Byggvesta (som har lägenheter
precis vid campus) och Victoria Park. Ännu fler hyresvärdar finns på

kommunens hemsida. 

Man kan också vända sig till Blocket för att leta/ lägga ut bostadsannonser
eller titta på olika bostadsgrupper på Facebook. Det finns möjlighet att
vända sig till KOMBO som är en del av Kårservice (bostad.karservice.se)

som i början av höstterminen ordnar sovplatser i nödboenden (låter mer
dramatiskt än vad det är) för nyantagna studenter. Det kan även vara värt
att överväga att söka bostad bortom Linköping, till exempel Norrköping dit

man kan pendla gratis med Campusbussen som LiU-student. 
Har du inte hittat bostad när terminen börjar så finns vi i Fadderiet Freud
här för dig! Messy Freud har nämligen fixat en begränsat antal sovplatser

hos snälla psykologstudenter som N0llan kan få tillgång till under tiden
som Nolle-P pågår. Vi vet att boendesituationen kan kännas stressande i

början, men trycket på bostäder brukar lägga sig efter några veckor.

Kort sammanfattning: ställ dig i kö och samla
poäng! Allt kommer ordna sig, oavsett hur hopplöst det känns!<3

Boende

TIPS! På vissa av sina bostäder
 tillämpar Studentbostäder något som kallas “bostad direkt”,

 där köpoängen inte spelar någon roll utan det är först
till kvarn som gäller. Så in och spana på deras hemsida lite då

och då!
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Kurslitteratur
Eftersom att vi använder oss av PBL (se sid. 27) saknar vi obligatorisk

kurslitteratur. Ett tips är att vänta till kursstart och att köpa de böcker som
rekommenderas av äldre studenter och kursledningen. Våga fråga! Vi finns
här för er. Ofta är det inte nödvändigt att köpa nya böcker utan du kommer

ganska långt på att köpa begagnat eller låna böcker på biblioteket.

Linköping är en cykelstad och Freuds första och bästa råd till N0llan är att så
fort som möjligt skaffa sig en cykel och en cykelhjälm. Ett gediget lås är också
en bra investering. Givetvis finns det även bussar som kan ta dig mellan de

olika stadsdelarna i Linköping. För det kan du ladda ner appen
Östgötatrafiken.

Transport

För att få CSN att räcka månaden ut och dygnets timmar att gå ihop har
Freud ett stort tips: Matlådor. Gör du ett storkok och laddar upp ett gäng
matlådor har du plötsligt frigjort en massa tid dagarna framöver som du

kan fylla med roligare saker! Om det skulle vara så att matlådan inte hinns
fixas så behöver man såklart inte gå hungrig för det. Campus Valla har ett

brett utbud av restauranger med en himla massa god mat! 

Mat
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Var? Kårhuset Kårallen!

Var? I Agora i A-huset!Var? Kårhuset Kårallen!

Var? C-huset!
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Akademisk Kvart- På många av landets universitet, inklusive
Linköpings Universitet, tillämpas Akademisk Kvart. Det innebär kortfattat
att de flesta föreläsningar och universitetsrelaterade aktiviteter börjar
kvart över och inte vid helt klockslag.

Campus- Ett universitetsområde. Blivande psykologer studerar på
Campus Valla. Övriga campus heter Campus US, Campus Norrköping
och Campus Lidingö.
Campushallen- Linköpings största träningsanläggning! Den är ideell,
ligger på Campus Valla och ägs av Linköpings Studenters
Idrottsförening.
Colonia- Ett studentboende med massa studentlägenheter som ligger
vid märkesbacken.
Colosseum (Collo)- Ett stort och öppet utrymme i C-huset på Campus
Valla. Här säljs biljetter till fester, studentföreningar informerar, mässor
hålls och mycket annat kul!
Corson- Kombinerad gång-och cykelbana på Campus Valla. Oavsett om
N0llan går eller cyklar, håll dig på rätt sida!
CSN- Alla studenters räddare i nöden. 

Fadder- Supersnäll person som ställer upp för sitt fadderi och N0llan i
alla lägen! Alla program har egna faddrar men en N0llan kan vända sig till
en fadder från vilket program som helst för hjälp.
Fadderi- En grupp som ansvarar för planeringen och genomförandet av
N0lleP på sitt program. På psykologprogrammet är det 
Fadderiet Freud som gäller. Många fadderier håller ofta på med någon
typ av skådespel med utklädnad och attityd under N0lleP. En medlem i
ett fadderi kallas för fadderist. 
Festeri- En grupp som ansvarar för att fixa fester, sittningar och andra
evenemang. Psykologprogrammets sköna festeri heter PsyKO och är
Freuds bästisar.
Filfak- Filosofiska Fakulteten dit bla. psykologprogrammet hör.
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Finsittning- En studentikos middag med sång och underhållning.
Utmärkande är att de närvarande bör beakta vett och etikett, samt
dresscode. På psykologprogrammet gäller alltid dresscoden "det du själv
känner dig fin i"!
Flamman- En nattklubb och studentpub i Gottfridsberg. Här finns även
korridorer och studentbostäder, för de som aldrig vill ha långt till festen!
Fulsittning- En studentikos middag med sång och underhållning.
Utmärkande för fulsittningen är att de närvarande glömmer allt som
heter vett och etikett! Så ta inte på dig något som du är rädd om, matkrig
kan utbryta när som helst... 
Följ oss på sociala medier @fadderietfreud

Gückel- Ett uppträdande, oftast i form av sång, som brukar handla om
livet som student. En klassisk underhållningsform på sittningar som
de flesta Linköpingsstudenter tycker om att framföra samt att underhållas
av! Detta är något N0lle-P kommer vara fyllt av!

Hg- En studentpub i Ryd, kallas också för Herrgården eller Ryds Herrgård.
Här hålls fester, sittningar och pubkvällar. På dagtid finns det även
möjlighet att plugga och köpa fika.

KK (Kårhuset Kollektivet)- Ett av våra kårhus i Linköping! Ligger mitt i
stan, och är ett lika bra ställe för plugg och fika som för fest och dans. 
Klägg- Kaffetillägg, det vill säga något gott till caffet! Finns att köpa på
Byttan och Baljan. 
Kravall- (=KRAV på overALL) En stor fest där huvudsaklig klädsel är
overall. Ett krav är det dock sällan, utan vanliga kläder eller temaenliga
utklädnader går också bra! 
Kår- Ungefär som ett fackförbund för studenter. Vår kår heter StuFF.
LinTek och Consensus är två ytterligare kårer på LiU. Kårallen Kårhuset
mitt på campus Valla! Här har kårstyrelserna sina kontor, det grymma fiket
Baljan ligger här och det är oftast flera stora fester här varje helg!

MedFak- Medicinska Fakulteten vid LiU! Fakulteten finns vid Linköpings
Universitetssjukhus, och ligger alltså inte på samma campus som oss.
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Märkesbacken- Den gång- och cykelbana som från norr binder ihop
Ryd och Campus Valla. Här är asfalten täckt av märken målade av
föreningar och sektioner!
Mästeri- Ett kombinerat fadderi och festeri, som finns hos vissa
sektioner. Det är samma utskott som arrangerar såväl mottagningen
som alla övriga fester och sittningar under året. På
psykologprogrammet finns inget mästeri eftersom vi har separata
utskott (Fadderiet Freud och PsyKO)

N0llan- Ett ord med alldeles särskilda grammatiska regler! Ordet
innefattar samtliga nya studenter på LiU, och böjs enligt följande: En
N0llan, flera N0llan, min N0llan, N0llans N0llan.
Nykter Fadder- De faddrar som är garanterat nyktra vid alla
tillställningar under Nolle-P. De har helt unika Nykter Fadder-tröjor på sig
och finns till för N0llans trygghet!

LiU-ID- En ID-handling som visar att du är student på Linköpings
Universitet och fungerar som ett passerkort på LiU.

Onsdagsfika- Varje onsdag vid lunch bjuder psykologprogrammets
föreningar och utskott på fika! Ett utmärkt tillfälle att träffa äldre
psykologstudenter, få höra senaste nyheterna inom sektionen och
dessutom få gratis kaffe! Detta sker i I-huset.
Overall (Ovve)- Studenternas plagg #1! En kombination av praktiskt
och läckert gör ovven till det ultimata festplagget. Psykologstudenter bär
mörkgröna ovvar med ljusgröna revärer. N0llan kommer få möjlighet att
beställa sin egen ovve några veckor in på höstterminen, mer info
kommer!

Patet- En person som tidigare varit med i ett fadderi eller festeri. Efter
att ha blivit utskiftad kallas man alltså inte fadderist eller festerist längre,
utan patet.
PBL (Problembaserat lärande)- En pedagogisk metod som tillämpas
på vissa program på LiU, inklusive psykologprogrammet. Förenklat
innebär det att studenterna jobbar i fasta basgrupper och varje vecka
får någon sorts fall att rikta in studierna kring. Är du nyfiken redan nu
finns bra material på Stimulus Youtube-kanal! 
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PS (Psykologstudent Sverige)- En riksorganisation för alla studenter vid
Sveriges olika psykologprogram. Framförallt anordnas inom denna
organisation en årlig kongress. Dit kommer flera hundra
psykologstudenter från alla lärosäten för att gå på seminarium och festa!
Psykologförbundet- Fackförbundet för psykologstudenter, PTP-
psykologer och legitimerade psykologer!

 
Sigmund Freud- Grundaren av den psykosexuella teorin och skaparen
av den psykoanalytiska terapin! Utan Sigmund Freud hade vi aldrig stått
här idag!
Skåland- En stor och öppen gräsplan i Ryd som ofta ockuperas av
studenter för olika aktiviteter.
Studenthuset- Det stora nybyggda biblioteket på Valla. Här finns gott
om pluggplatser, mikrovågsugnar samt möjlighet att köpa billigt fika i
caféet Byttan.

Tacksittning En hejdundrandes sittning som traditionsenligt anordnas
av Ettan för att tacka alla som varit inblandade i Nolle-P.
TekFak- Tekniska Fakulteten vid LiU! De flesta program på TekFak läser
(precis som vi) på Campus Valla.
Testoteket- En rum på universitetet som du kommer introduceras till
på termin 2, där psykologiska tester finns samlade för att vi ska få öva
och träna på testning och utredning.
Trädgårdsföreningen- En park som ligger centralt i Linköping där
olika aktiviteter och skoj kan hålla till.

Vallamassivet Ett grönområde i närheten av Campus Valla där
aktiviteter brukar hållas.
Vallastaden En stadsdel som ligger i anslutning till univsersitetet, där
det finns en del studentbostäder.
Viagraparken Öppet parkområde i södra delarna av Campus Valla,
nedanför I-huset. Här hålls ofta lekar och andra aktiviteter, såväl under
Nolle-P som efter.
Villevalla En studentpub som ligger i stadsdelen Valla. Vid Villevalla
ligger också studentboendet Irrblosset. Puben har både ett stort utbud
av öl och sällskapsspel.

Överjaget- ser dig...
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N0llebrickan tillverkas av N0llan själv, innan N0lle-P börjar. N0llebrickan ska
ALLTID bäras av N0llan. Först då N0llan blir ettan får N0llebrickan avlägsnas.

N0llebrickan ska tillverkas i enlighet med den mall som visas nedan. Det är
viktigt att N0llan tillverkar sin N0llebricka med rätt mått och färger. 

 
Syftet med N0llebrickan är att N0llan ska känna igen varandra, samt andra

N0llan på andra program som också bär sina egna N0llebrictekor. Det
underlättar även för våra trevliga faddrar, då det gör det lättare för dem att

känna igen alla psykologn0llan till en början. N0llebrickan ska vara vind-och
vattentät, samt vara brandsäker. N0llan ska även göra ett hål enligt ritning,

men får band att knyta fast av Fadderiet Freud. Att använda sig av målarfärg,
färgpennor eller markeringspennor är ett tips från Freud.
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//Fadderiet Freud
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