
1 

Mottagningsbok 

För Kommunikation, Samhälle & Mediegestaltning 



2 

Kontakta Hovet 

hovet2122@gmail.com 

@fadderiethovet 

FadderietHovet 

0725499267 



3 

Innehållsförteckning 

Kontakta Hovet …………………………………………………....2 

Innehållsförteckning ………………………………………………3 

Välkommen ………………………………………………………..4 

N0lle-P …………………………………………………………….5 

Pandemin ………………………………………………………….6 

Det var en gång… …………………………………………………7  

Hovet ……………………………………………………………...8 

Faddrar …………………………………………………………...10 

Abdikanterna……………………………………………………...12 

N0lle-P schema …………………………………………………..13 

Sittning och eftersläpp …………………………………………...14 

Gyckel ……………………………………………………………15 

Checklista ………………………………………………………..17 

Sekten……………..……………………………………………...19 

Stass ……………………………………………………………...20 

Ovvar ……………………………………………………...……..22 

Skum……………………………………………………………...24 

Skumpa…………………………………………………………...25 

StuFF ………………………………………………………….....26 

Campus guide …………………………………………………....28 

Norrköping guide ………………………………………………...30 

Boende guide ………………………………………………….…31 

Akademisk ordlista ……………………………………………....34 

Organisationer…….………………………………………….......36 

Kontaktinformation………………………………………..……..37 

Sponsorer m.m. ……………………………………….…..……..38 



4 

Välkommen 

Ni får den här boken för att ni har gjort det smarta valet att studera Kommuni-

kation, Samhälle och Mediegestaltning på Campus Norrköping.  

Det innebär att ni kommer spendera minst tre år i vår fina stad. Tre år kan kän-

nas länge men ta vara på tiden för innan ni vet ordet av så kan ni staden utan 

och innantill, har en helt ny kompiskrets och är sprängfyllda med kunskap. 

 

Universitetsutbildning kan vara tufft, det kommer krävas planering, motivation 

och envishet för att klara av alla examinationer. För att orka med detta gäller 

det att ta vara på tiden utanför skolan. Här lovar Hovet hjälpa er de två första 

veckorna. För att ni ska ha så kul och trivas så bra som möjligt och skapa min-

nen för livet, ska Hovet se till att ni får alla de nödvändiga verktyg för ett 

äventyr utanför kungarikets gränser. 

Ni kommer få träffa på massor av spännande människor, få nya vänner och bra 

tips på vägen. 

Följ med till resterande sidor för att läsa mer om hur allt detta kommer gå till. 

Redan på nästa uppslag kommer ni få veta mer om Hovet! 

Hovet önskar er alla ett stort lycka till på vägen mot kunskap och glöm inte 

bort att ha roligt på vägen! 
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N0lle-P 

Nu kanske du undrar, vad är N0lle-P?  

N0lle-P är namnet på mottagningen för de nya studenterna och är bland de två 

bästa veckorna i era liv. Nya studenter på KSM är Hovets N0llan och tillhör 

Fadderiet Hovet.  

Hovet kommer se till att N0llan har det så bra det bara går och kommer hålla i 

aktiviteter utanför lektionstid under de två första veckorna. Detta för att ni ska 

lära känna andra N0llan och även för att ni ska lära känna campus, staden och 

livet som student. Hoppas detta nya äventyr känns spännande! Hovet kommer se 

till att skydda N0llan på det mest kungliga vis som ett Hov kan förmå. 

 

För att ge er en så  bra upplevelse som möjligt kommer ni även att ha faddrar till 

hjälp när Hovet ska på andra kungliga ärenden. Faddrarna är godhjärtade och ser 

till at ta hand om N0llan och svara på alla era frågor. Faddrarna går i årskurser 

över N0llan och vet därför hur man klarar sig i riket på bästa sätt. De finns för er 

vad ni än behöver, så ni alltid ska känna er trygga. 

 

Under första dagen kommer N0llan tilldelas en fin, röd bandana som tydligt 

visar att Nollan står under Hovets beskydd. Denna bandana är en personlig gåva 

från Hovet och kommer vara det viktigaste N0llan äger. Den ska behandlas med 

kärlek och alltid bäras på N0llans hjässa, dag som natt. Bandanan är viktig, utan 

den försvinner Hovets magiska skydd. Därför måste Hovet ge den N0llan som 

tar av sig bandanan ett extra magiskt skydd. 

 

Vi ser fram emot att träffa er Nollan. Och glöm inte att Hovet ser ALLT! 
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Pandemin 

Ni har säkert inte missat att det råder en pandemi och undrar kanske hur vi 

tänker kring planering av aktiviteter. 

Vi kommer följa de rekommendationer som finns, ni kommer att bli uppde-

lade i mindre grupper (era studiegrupper). Ni kommer ha samma faddrar under 

hela N0lle-P för att inte träffa så får personer som möjligt.  

Vi har även planerat aktiviteter och event online. 

 

Glöm inte att alltid följa de 

restriktioner som råder och 

använda munskydd där det 

behövs. Kom ihåg att tvätta 

och sprita händerna! 
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Det var en gång... 

Ett stort, stort kungarike i en liten, liten stad. Där regerade en mäktig familj med 

kungligt blod. De vakade över N0llan dag som natt. Och de kallades för Hovet. 

Hovets främsta uppgift har varit att sedan urminnes tider att ta hand om och 

skydda den fina N0llan som kommer till staden och kliver in i kungariket. 

Regenten, Hans Majestät Kungen, är en mäktig och godhjärtad monark som gör 

allt för att N0llan ska må bra. Men att styra ett rike på egen hand är ingen lätt 

uppgift, därför tar Kungen hjälp av sitt Hov. 

Vid hans sida står Hennes Majestät Drottningen, som är mycket hjälpsam och 

älskar gyckel, samt deras trotsiga barn Prinsessan som föredrar djur och andras 

välmående framför att bli räddad av Drömprinsen. Prinskorven är deras andra 

barn och Prinsessans bästa vän, Prinskorven var det INGEN som tordes röra  

förutom Hovet. 

För att sprida magi och läsa tryggande sagor finns Den Goda Fen som med sitt 

trollspö skapar en skyddande aura över N0llan. 

Hovets beskyddare, Riddaren med svärd i hand, finns alltid där för att skydda 

kungariket mot de olika hemskheter som dväljs i skuggorna. 

Tillsammans regerar dessa kungligheter över Norrköping. Och kom ihåg, Hovet 

finns alltid där för N0llan i alla stunder! 
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Hovet 

Favorit mat: Tournedos med guldflarn  

Favorit låt: Kingdom Come-Anna Bergendahl  

Hatar: När N0llan försöker ta på prinskorven 
 
Älskar: Gamla borgar ute i skogarna  

Uppskattar när N0llan: Tar hand om varandra  

En sak jag har med mig till en öde ö: Min avsmakare, jag 

vill ju inte riskera att bli förgiftad!  

Favorit mat: Pannkakor med MASSA Drottningsylt  

Favorit låt: Dancing Queen-Abba  

Hatar: Att känna sig hjälplös  

Älskar:  Choklad hjärtan  

Uppskattar när N0llan: Gycklar och har på sin Bandana  

En sak jag har med mig till en öde ö: En båt med egen 

chaufför  

Favorit mat: Prinsesstårta 

Favorit låt: Princess-Elton John 

Hatar: När andra tror att jag behöver hjälp 

Älskar: Djur! 

Uppskattar när N0llan: Visar respekt 

En sak jag har med mig till en öde ö: Sminkspegel, 

jag måste ju se snygg ut  

Kungen 

Drottningen 

Prinsessan 
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Favorit mat: Tianas Beignets  

Favorit låt: Fairytale-Alexander Rybak  

Hatar: Elakhet och lögner  

Älskar: Att läsa och lyssna på andras sagor.  

Uppskattar när N0llan: Delar med sig av sina 

bästa sagor  

En sak jag har med mig till en öde ö: Min 
sagobok, såklart! 

Favorit mat: Fattiga riddare  

Favorit låt: We are family-Sister Sledge  

Hatar: Orättvisor  

Älskar: En ledig dag  

Uppskattar när N0llan: Lyssnar på hovet 
 
En sak jag har med mig till en öde ö: Mitt svärd  

Favorit mat: Marianne godis  

Favorit låt: Falukorvsvisan-Astrid Lindgren  

Hatar: GRILLEN!!  

Älskar: Att bli buren överallt  

Uppskattar när N0llan: INTE rör mig! 

En sak jag har med mig till en öde ö: En bärstol  

Den Goda Fen 

Riddaren 

Prinskorven 
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Faddrar 
Som regenter kan Hovet får mycket att göra ibland. Därför finns det faddrar 

som kan hjälpa Hovet att ta hand om N0llan och svara på alla N0llans frågor. 

Faddrarna består av KSM:s festeri Skumpa och några studenter som går 2:a 

eller 3:e året på KSM. 

Faddrarna finns här för er vad ni än behöver, så att ni alltid ska känna er 

trygga. 

KSM:s faddrar känns igen på tröjan där det står ”Hovets Fadder”. Skulle det 

vara så att N0llan inte hittar en av Hovets Faddrar går det naturligtvis bra att 

fråga ett annat programsfadder. 
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N0lle-P Schema 
Information gällande schemat 

• Alla aktiviteter sker utanför lektionstid 

• Håll koll på Hovets facebook sida, där kommer vi lägga ut information 

om plats eller tid skulle ändras. 

• Skulle N0llan bli sen, slå en signal till numret på första sidan 

 

Schemat för N0lle-P 

finns länkat på Hovets 

facebook 
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Sittningar & Eftersläpp 

Sittningar: 

En sittning är en middag som festerierna ordnar under året. Varje sittning   

brukar ha ett eget tema och bestå av ett flertal gyckel och sånger. 

Sittning under N0lle-P 

Under N0lle-P kommer det arrangeras (antal sittningar) för N0llan. (datum 

och plats för sittningen) 

Det är väldigt VIKTIGT att N0llan håller koll på Festeriet Skumpas sociala   

medier (Instagram och Facebook) för mer information om sittnignen/arna om 

priser och tid. 

Det finns tre olika typer av sittningar: 

Fulsittning 

En sittning bestående av två rätter, det är mycket liv och stoj. Klädsel är enligt 

temat som är relativt lättsamt. 

Finsittning 

En sittning bestående av tre rätter under mer ordnade former. Klädseln är stilig 

och pryd, ofta långklänning eller kavaj. Bordsskicket är A och O. 

Eftersläpp 

Festerna efter en sittning kallas för eftersläpp.  

@festerietskumpa 

@festerietskumpa 
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Gyckel 
Gyckel är ett uppträdande av något slag som man gör för att underhålla. Det 

brukar göras i grupp och kan vara lite allt möjligt man själv kommer på, en 

sång, en dans, en sketch osv. Under N0lle-P kommer det att vara många    

gyckel, se därför till att lära dig sången man sjunger efter ett gyckel för att visa 

uppskattning för det. 

Vers 1 

Det där det gjorde ni fan så bra, HEJ!           

En skål uti botten för_____(namn på de som gycklat, t.ex Hovet) vi tar        

Hugg i och dra, HEJ!              

Hugg i och dra, HEJ!              

En skål uti botten för _____ vi tar.             

Och alla så dricker vi nu _____ till.         

(Endast de som gycklar sjunger) Och _____ säger bara… 

Innan man går vidare till vers 2 gör gycklarna ett valfritt därtill. 

Vers 2 

För det var i vår ungdomens fagraste vår           

Vi drack varandra till och vi sade gutår, SKÅL! 
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Hovet vill påminna om att absolut inte gå på 

Hovets märke i märkesbacken! 

 

Hovet ser allt. 
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Checklista 

Här kommer en lista över saker som är bra att ha under N0lle-P: 

• Pengar behövs även i student världen. N0llan bör alltid ha sitt betalkort. 

• Klocka, alla blir glada om N0llan kommer i tid. Om du råkar vara sen, 

slå en signal till numret på första sidan och berätta att du är påväg så 

väntar vi alltid på dig. 

• Kläder efter väder. Om det regnar, ta med en regnjacka. Om det är 

kallt, ta med en tjocktröja. Oömma skor är alltid bra att ha. 

• Matlådor är bra att ha, då slipper N0llan att köpa lunch varje dag. 

• Vatten är alltid bra att ha med sig, räkna med att det kan bli varmt vissa   

dagar. 

• Bandanan är mycket, mycket viktig N0llan. Ha alltid på dig bandanan! 

• N0lleboken som det kallas i folkmun (kallas även mottagningsbok). Här 

finner N0llan telefonnummer, N0lle-P schemat och annan viktig info. 

• Liu-kortet behöver alltid vara med. Det gör att ni kan komma in på 

campus och diverse lokaler, fester, åka campusbussen m.m. 

• Ett glatt humör, det är alltid roligt när N0llan kommer med ett leende 

på läpparna. 
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Prinskorven tipsar 
Utskriftskonto 

Det är jättebra att skaffa sig ett utskriftkonto redan nu så att N0llan kan skriva 

ut alla papper till skolarbeten och projekt. Ett utskriftskonto kan N0llan skaffa 

via denna länk och följa instruktionerna:         

https://www.student.liu.se/itsupport/utskrifter 

Campusbussen 

Den går mellan Norrköping och Linköping. Det är gratis att åka för studenter 

med giltigt Liu-ID. Bussen går alla vardagar men inte sent eller på helger.        

Den hållplats som ligger närmast Campus där Campusbussen stannar heter  

Väster Tull som finns utmärkt på Norrköpingsguiden lite längre fram i boken. 

Liu-appen 

En hjälpande hand för N0llan som vill ha koll. Här kan du hitta lokaler, kurs 

scheman, tider och karta med hållplatser för Campusbussen, tentatillfällen och 

hålla koll på sina studieresultat. 

Kom ihåg! Sök studiemedel 

från CSN och registrera dig på 

dina kurser. Registrering bör 

du göra  för att kunna lämna 

studieförsäkran och få ditt 

CSN. 
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KSM:s utskotts stass 

Alla fadderier, festerier och mästerier har sin egen stass som visar vilka de tillhör. 

Här finns bilder på hur alla inom StuFF i Norrköping ser ut. Gå gärna in och följ 

dem på instagram, deras konton finns under varje program. 

@fadderiethovet 
@festerietskumpa 

Fadderiet 

Hovet 

Festeriet 

Skumpa 
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Andras stass 

Socionom Samhälls och Kulturanalys 

Lärare 
Miljövetare 

Mästeriet 

SKAm 

Fadderiet 

Societeten 

Mästeriet 

LÄRsex 

Fadderiet 

MiPh0 

Festeriet 

SoCeR 

Festeriet 

MAX 

@masterietlarsex @maxphesteri 

@societeten2122 @festerietsocer 
@masterietskam 
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KSM:s Ovve 

Ovven är specifik för vilket program man läser. KSM:s är svart med röda och 

vita revärer på sidan. Under N0lle-P kommer N0llan ha möjlighet att beställa en 

ovve.  En sådan måste man ha om man vill sitta i ett utskott. Den är även bra att 

ha om N0llan vill gå på kravaller (fester där alla har ovve på sig). Märken säljs 

bl.a av festerister, fadderister och på olika fester.  

Ovven får inte lov att 

tvättas i tvättmaskin. 

Om man vill tvätta den 

får man duscha med 

den på. 

Innan ovven är in-

vigd måste den bäras 

med axelbanden upp 

och utan märken. 

På vänster ben ska alla mär-

ken sättas. De märken man 

tycker mest om skall sitta 

närmast skrevet. 

På höger ben syr man 

eller målar sitt namn 

Kom ihåg att 

sätta mig och  

Hovet-märket 

mitt över skrevet. 
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Andras Ovvar 

Socionom Samhälls och kulturanalys 

Lärare Miljövetare 

Andra programs ovvar i Norrköping 
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Campus guide 

Boka Lokal 

Redigeringsrum, ljudinspelningsrum och grupprum går att boka på TimeEdit. 

Instruktioner och länk för bokning hittas på student.liu.se. 

Hitta rätt 

Alla rum på campus har en ”kod” som består av byggnadens förkortning och 

en eller flera siffror. Med hjälp av detta får man veta byggnad och våning där 

rummet ligger. Om det endast är EN siffra efter byggnadens förkortning   

ligger rummet på entréplan. Ifall numret består av fyra siffror är det den 

andra siffran som berättar vilken våning det ligger på. Om N0llan ändå inte 

skulle hitta är det bara att ringa till Hovet så hjälper vi N0llan. Det går såklart 

bra att fråga faddrarna och andra fadderier om hjälp. 
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Spetsen 

*Ljundinspelningsrum 

(endast KSM) 

*Redigeringsrum m. 

Adobe program 

(endast KSM) 

Kåkenhus 

*Redigeringsrum m. 

Adobe program 

(endast KSM) 

*Grupprum m. Adobe 

program (endast 

KSM)  

*Ateljé (endast KSM) 

*Mikro 

*Trappans café 

*Universitetsbibliotek 

*Expedition 

*Studenthälsan 

Kopparhammaren=1 

Kopparhammaren=2 

*Mikro 

Cnema 

*Bio 

För att komma in i 

KSM– lokalerna 

behövs liu-kortet. 
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Norrköping guide 

Folkparken 

Resecentrum 

Stadsbiblioteket 

Norr Tull 

Söder Tull 

Väster Tull 

Arbis Bryggan 

Assessorn 

Bryggeriet 

Dalkarlen (DK) 

Gripen 

Klockan 

Konstantinopel 

Kopparhusen 

Marielund 

Markattan 

Pelikanen 

Täppan 

Vattentornet 
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Boende guide 

Assessorn 

Assessorn ligger vid ett lugnt område en 

liten bit från campus. Alla lägenheter har en 

pentry och WC. Vissa har även dusch. 

Bryggeriet 

Bryggeriet ligger mitt emellan campus och 

city med närhet till allt, som mataffärer, 

pubar och restauranger. Bryggeriet tillhör 

de lugnare studentboendena. 

Dalkarlen (DK) 

På Dalkarlen, även kallat DK, finns det 

både studentkorridor samt lägenheter med 

pentry och dusch/WC. Detta är ett av de 

större studentboendena som ligger mitt i 

centrum. 
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Gripen 

Gripen är ett korridorboende som ligger 

nära city och campus. Den är på fem vå-

ningar med gemensamhetsytor, gemen-

samma kök, studierum samt allrum som 

passar bra till fester. 

Klockan 

Ett relativt nybyggt studentboende som lig-

ger mitt i staden. Alla lägenheter har eget 

kök och dusch/WC. 

Konstantinopel 

Konstantinopel, även kallat KP, har city runt   

hörnet och campus cirka 10 minuter bort. Här 

finns studentlägenheter i olika storlekar. 

Markattan 

Ett av de mindre studentboendena som ligger lite 

gömt på Drottninggatan. Varje lägenhet har sitt 

eget pentry. Perfekt för dig som vill ha en lite och 

lugn vrå. 

Kopparhusen 

Nytt studentboende med campus som granne. 
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Täppan 

Ligger precis på campus i samma hus som stu-

dentbo. Här är det korridorsboenden i olika stor-

lekar. 

Vattentornet 

Vill man bo lite annorlunda och ha utsikt 

över staden då är Vattentornet stället att 

bo på. Det finns lite olika boendeformer 

att välja på, vissa har till och med sovloft. 

Norrtull 

Ligger som namnet antyder precis vid Norrtull 

och därmed mycket centralt och nära campus. 

Alla lägenheter har egen dusch/WC och gemen-

samt kök. 

Pelikanen 

Bredvid Drottninggatan ligger detta mindre 

studentboende. Här är alla lägenheter möblerade 

och har gemensam dusch/WC och kök. 
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Akademisk ordlista 
Abdikanterna 
Tidigare generationerna av 
Hovet. 
 
Akademisk kvart 
En vanlig tidsförskjutning inom 
studentvärlden. Detta gäller när 
något klockslag anges utan 
efterföljande minuttal: kl. 15 
innebär alltså 15:15. Kl. 15:00 
betyder däremot kl.15 prick! 
 
Campusbussen 
Den fina bussen som går mellan 
Linköping och Norrköping. Den 
är till för studenter som pluggar 
på LiU och N0llan åker 
helt  gratis med LiU- kortet! 
(innan man har fått sitt kort kan 
man säga till busschauffören att 
man är ny student och inte fått 
hämta ut kortet än). 
 
CSN 
Studenternas egna inkomstkälla. 
Ges till de studenter som jobbar 
på bra i 
skolan och tar sina poäng.Ta 
dina poäng, N0llan! 
 
Concensus 
Studentkåren för Medicinska 
fakuliteten 
 
Essä 
En kort avhandling över ett 
vetenskapligt ämne. 
 
Fadder 
En mycket snäll student som vill 
hjälpa N0llan till rätta. Hovets 
faddrar känns igen på de svarta t
-shirtarna och svarta ovvar. 
 
Fadderi 
En grupp människor som plane-
rar och genomför N0llans n0lle-
period. Hovet är KSM:s fadderi.  
 
 
 

Festeri 
En grupp studenter som planerar 
och genomför fester och sitt-
ningar under året. Skumpa är 
KSM:s festeri. 
 
Filfak 
Filosofiska fakulteten, denna 
fakultet är N0llans fakultet. 
 
Gyckel 
Ett lite uppträdande som en eller 
flera personer framför. Kan 
göras på flera olika sätt, det 
finns inget rätt eller fel sätt att 
gyckla på! Detta bör N0llan bli 
bra på. Då blir Hovet mycket 
nöjda med N0llan. 
 
HOVET 
Regerar på Campus Norrköping 
och underhåller N0llan sina 
första veckor här. Detta är 
N0llans fadderi. 
 
Hem-hem 
En term som syftar till där du 
kommer ifrån. 
 
Kravall 
En fest där man skall ha på sin 
overall. Förkortningen står för 
KRAV på overALL. Men själv-
klart får man delta utan overall 
också.  
 
LiU-kort 
Används som nyckel till univer-
sitet och är viktigt att ha till 
andra saker såsom Campusbus-
sen. Detta behöver N0llan för att 
komma in i KSMs lokaler.  
 
LiUs campus 
Det finns 4 campus som tillhör 
LiU. Norrköping, Valla, US och 
Lidingö. StuFF 
representerar studenter på Valla 
och i Norrköping. 
 
 

LinTek 
Linköpings teknologers student-
kår. 
 
LiU 
Förkortning på Linköpings 
Universitet. 
 
MedFak 
Medicinska fakulteten 
 
”Mellan Husen” 
En mötesplats mellan de två 
husen Täppan och Kåkenhus i 
Norrköping. Här säljer man 
märken och sittningsbiljetter 
under lunchen. 
 
Märken 
Dessa pryder N0llan sin overall 
med, så att den blir tjusig! Passa 
på att köpa under N0lle-P, speci-
ellt Hovet-märket som skall sitta 
nära skrevet! 
 
Märkesbacken 
Backen där alla sektions och 
föreningsmärken är prydligt 
målade på asfalten. Viktigt att 
man INTE går på dessa märken! 
 
N0llan 
N0llans titel under N0lle-p. 
N0llan är oböjligt. En N0llan - 
flera N0llan. 
 
N0llebandana 
Denna vackra bandana skall 
bäras så länge N0llan är N0llan. 
Syftet med bandanan är att det 
ger samhörighet. 
 
N0lle-P 
Mottagningsperiod då N0llan är 
N0llan. 
 
Norpan 
Slang för Norrköping. 
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Nykter Fadder 
Dessa känns igen på de röda t-
shirtarna eller banden som bärs 
av de nyktra faddrarna. 
 
Omstart 
Ett ord som ropas om man vill 
att ett gyckel ska köras om, eller 
om man vill se ett gyckel igen. 
 
Overall 
En speciell dräkt som studenter 
har på sig på en massa roliga 
studentaktiviteter. Så se till att 
köpa en N0llan. 
 
Pateter 
Tidigare fadderister och fester-
ister. 
 
Peking 
Norrköping kallas för Peking 
 
Poäng 
Måste man ta för att få pengar 
från CSN och det vill man ju 
gärna få. 
 
Seminarium 
En slags diskussion om ett 
specifikt ämne där studenten 
förväntas att vara delaktig med 
tankegångar och åsikter. 
 
Sektion 
Universitets motsvarighet till 
elevråd som är till för att göra 
din utbildning bättre. KSM:s 
sektion är SKUM. 
 
Sittning 
En skoj tillställning där man 
sitter ner och äter mat, sjunger 
sånger och blir underhållen. 
Varje sittning brukar ha ett tema 
som man ska klä sig efter. 
 
Skumpa 
KSM:s festeri. 
 
StuFF 
Studentkåren för utbildningsve-
tenskap och Filosofisk Fakultet. 
N0llans alldeles egna student-
kår! 
 
 
 
 

StuFFiaden 
En stor tävling under N0lle-P 
mellan de olika programen i 
StuFF 
 
Stuk 
Studentkortet. Detta behövs för 
att komma in på kårhuset Trap-
pan och för att visa sitt medlem-
skap i StuFF, något vi rekom-
menderar att man blir medlem i! 
 
SKUm 
Sektionen för Kultur, Samhälle 
& Mediegestaltning. 
 
Skurkeri 
En grupp busiga studenter som 
lever för att busa och driva med 
fadderisterna och N0llan under 
N0lle-p. StuFFs skurkeri är 
Sekten. 
 
Tekfak 
Tekniska fakulteten. 
 
Tenta-P 
En period då studenter pluggar 
till tentor, skriver tentor eller 
gör omtentor. 
 
Tenta eller Tentamen 
Ett formellt prov av en persons 
kunskaper för examination på 
ett avgränsat område. Detta är 
något man bör ta. På KSM har 
vi dock inte klassiska salstentor, 
men hemtentorna är ack så 
kluriga de också. 
 
Trappan 
Kårhuset i Norrköping. Studen-
ternas egna fest, plugg och 
myslokal.  
 
Utbildningsvetenskap 
Andra fakuliteten som StuFF 
också representerar. 
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Liu:s organisationer 
Universitet 

Universitetet styrs av en styrelse som under sig har en rektor. Under rektorn 
finns det olika fakulteter som ansvarar för utbildningen inom den fakulteten. 
Universitetsbiblioteket och studenthälsan är gemensamt för hela universitetet. 

 

Fakulteter 

Programmen är indelade i 4 olika fakulteter.       
Tekniska fakulteten (TekFak), Medicinska fakulteten (MedFak), Filoso-
fiska fakulteten (FilFak) och Utbildningsvetenskap (UV).     
I Norrköping är det vi på KSM, Socionomerna, Miljövetarna och Samhälls– 
och Kulturanalys som tillhör FilFak.             
Lärarna tillhör Fakulteten Utbildningsvetenskap. 

 

Studentkårer 

Alla som tillhör Filosofiska Fakulteten och Utbildningsvetenskap tillhör     
studentkåren StuFF.                 
Tekniska Fakulteten tillhör studentkåren LinTek och Medicinska Fakulteten 
tillhör Consensus. Studentkårerna är av studenter för studenter. De ser till att 
utbildningen och arbetsmiljön är bra, men de arrangerar även sociala event. 

 

Styrelser och utskott 

Varje styrelse har sin egen sektion, vilket är en styrelse där studenter från   
programmet sitter. KSM:s sektion heter SKUM och samarbetar med StuFF 
inom vissa frågor.              
Sektionen i sin tur har olika utskott: Ett fadderi (de som planerar och ansvarar 
för N0lle-P) och ett festeri (som anordnar fester och sittningar) eller ett mästeri 
som är en kombination av båda. Utskott kan även vara studentföreningar. 

 

Kårhus 

De olika Studentkårerna har tillsammans kårhus. Kårhuset på Campus      
Norrköping heter Trappan. Under dagen kan man gå dit och plugga och på 
kvällar och helger arrangeras pubar, fester och sittningar. 
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Kontakt information 
Studeirelaterat 

Linköpings universitets växel: 013-28 10 00 

StuFF: www.stuff.se 

Studievägledare Johan Johansson: 013– 28 18 95 

Programansvarig Ingemar Grandin: 011– 36 31 64 

Sjukvård 

Studenthälsan: 013- 28 10 00 

Student med funktionsvariation: 013– 28 19 20 

eller E-post: anneli.hogstrom@liu.se 

Studentprästerna:  

Bostadsrelaterat 

Studentbo: 011- 12 16 70 eller www.studentbo.se 

KOMBO och Bostadspoolen i Linköping: www.bostad.karservice.se 

Studentbostäder i Linköping: www.studentbostäder.se 

Praktiskt 

Bostadsbidrag: www.forsakringskassan.se 

CSN: 0771- 27 60 00 eller www.csn.se 

Sektionen 

SKUM: kontakt@skumsektionen.se 

Hovet 

Telefonnummer 

Mail: hovet2122@gmail.com 
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Här följer Hovets sponsorer, 

N0llan kan ta del av rabatter 

och erbjudanden som finns.  

Hur perfekt är inte det! 
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*sponsorer 
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