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Välkommen till  
Linköpings universitet 

&
Campus Norrköping!

Grattis! Du har blivit antagen till något av lärarprogrammen 
Förskola, Fritidshem eller Grundlärare F-3 vid Linköpings 
universitet, Campus Norrköping. Välkommen även till 
lärarprogrammens gemenskap, Sveriges vackraste campus 
och en fantistiskt rolig och lärorik studietid!

Ditt program tillhör sektinen NLsek - Norrköpings 
Lärarsektion. Din kår heter StuFF - Studentkåren för 
utbildningsvetenskap och filosofiskt faktualitet. Ditt mästeri 
heter LÄRsex och det är vi som har satt ihop denna bok till 
dig och du kommer få läsa mer om oss senare i boken.

Denna bok finns till för att försöka sätta svar på alla hundra 
frågor som kan tänkas flyga runt i ditt huvud,  samt för att 
informera om Campus Norrköping, Lärarprogrammen och 
Nolle-P.

/ LÄRsex

Nolle-P
Mottagningsveckorna i Norrköping går under namnet Nolle-
Perioden, förkortas Nolle-P, och pågår under de två första 
veckorna av utbildningen. Under denna period kallas du för 
Nollan, vilket symboliserar att du inte har tagit några 
högskolepoäng än. Efter Nolle-P blir du etta.

Under Nolle-P anordnar mästeriet LÄRsex aktiviteter 
tillsammans med lärarfaddrarna. Dessa aktiviteter är till för att 
du ska lära känna dina nya klasskompisar, andra studenter samt 
campus och staden Norrköping.

Aktiviteterna kommer ligga utanför skoltid, alltså kommer dina 
studier inte påverkas av Nolle-P. LÄRsex anordnar kvälls-
aktiviteter nästan varje dag. Dessa aktiviteter varierar mellan att 
vara lärorika, festliga och lekfulla så att alla ska känna att det är 
roligt att vara med. Vi hoppas självklart att du vill vara med på 
allt!

Nolle-P ska inte associeras med nollning, utan det är ett vamt 
välkomnande av nya studenter där alla aktiviteter är helt 
frivilliga och utan tvång, hets och förnedring. Mer information 
om Nolle-P kommer kontinuerligt publiceras på vår instagram 
och facebooksida. Följ och gilla oss för att alltid vara uppdaterad 
med den senaste informationen!

                            @lärsex                                @masterietlarsex
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Fester och sittningar
under Nolle-P

Under Nolle-P anordnas fester och sittningar. Vi kommer 
bland annat hålla i en fulsittning på Trappan med temat 
barnkalas och en finsittning på Vy med temat glitter och 
glamour! Biljetter till de olika tillställningarna kommer att 
säljas ”mellan husen” varje vardag 12.00-13.00. 
 
Eftersom vi just nu lever i en pandemi måste vi självklart 
anpassa oss efter de riktlinjer som finns. Förändringar i 
schemat kan därför ske, så håll er uppdaterade på våra 
sociala medier! 

Vi kommer även att hålla några aktiviteter på zoom, eftersom 
det är det enklaste sättet för oss alla att följa restriktionerna. 
Bland annat kommer vi anordna en gyckelfestival, där alla 
(frivilligt, såklart) får delta med ett gyckel! 

Kårhuset Trappan - Studenternas vardagsrum

KÅRHUSEN I LINKÖPING: KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Trappan karhuset_trappan trappan.nu

Kårhuset Trappan är vardagsrummet för alla LiUs studenter, 
beläget mitt på Campus Norrköping. Efter ett år med stängd 
verksamhet och en ytt tillv åra nyav ackra lokaler serv i fram emot 
attv älkomna både ern ya, men också gamla studenter till det mest 
fantastisk ntlivet!

På Trappan kan du varje vecka gå på pubar, sittningar och 
nattklubbar som arrangeras av studentföreningar. Här harv i också 
studieplatser under veckodagarna, bekvämt och nära Trappans 
Café, där de ka e och te! 

Kårhuset Trappan drivs till störst del av ideellt arbetande studenter
som engagerar sig för att du och dina studentkompisar ska ha 
någonstans att dricka billig öl och dansa ända fram tills Stad I Ljus. 
Det kan alltsåv ara dina kursare ellerf addrar som står bakom 
baren, i köket eller som DJ!

För detta får dom reducerat pris påv åra redan studentförmånliga 
priser på både mat och dryck, gratis (och köfritt) inträde till alla 
nattklubbar och mycket mer!

Är du sugen på att engagera dig påTrappan?
Bli en del v gemenskapen på personal.trappan.nu.

Trappan har just nu justerat sin verksamhet och öppettider på grund 
av den rådande pandemin. Håll utkik påv åra sociala medier förv ad 
som gäller nu. 

6



Mästeriet LÄRsex

Det är vi som är LÄRsex, lärarnas mästeri i Norrköping.

Under perioden 21/22 är det vi som arrangerar lärar-
studenternas festligheter! Våra största tillställningar är 
Nolle-P, overallinvigningen i höst och lärarsittningen i vår. 
Utöver det anordnar vi massa annat kul som till exempel fest, 
kravall och pub. LÄRsex är en förkortning av Lärarnas sex-
mästeri. Sexmästeri är en ihopslagning av ordet sexa, som är 
ett gammelsvenskt ord för att festa, och mästeri som betyder 
mästare. Kort och gott: festmästare!

Det är vi som har planerat Nolle-P. Vi har försökt få till den 
bästa blandningen av festligheter och roliga/lärorika 
aktiviteter. Vi hoppas att du vill delta på så mycket som 
möjligt. Under Nolle-Ps två veckor är vi din trygga famn, vi 
finns här för dig dygnet runt och du kan alltid höra av dig till 
oss! 

Simone
Fest, Sittning & Vice gyckel

Tilli
General

Rasmus
Nolle-P General

Alexander
Kläder & Logistik

Granathen
Fadderansvarig

Sara
Gyckel, Aktivitet & Miljö

Kajsa
PR & Vice kassör

Ci
Spons & Märke

Sofia
Kassör

Matilda
Fest & Pub
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Lärarfaddrarna
Det är många personen som arbetar för ett varmt 
välkomnande för er studenter. Såhär kommer personerna 
som tar hand om dig under Nolle-P se ut! 

FADDERFADDER

LÄRsex: Mästeriet LÄRsex känns igen 
på den knälånga, nerfällda, röda 
overallen. Vi har även en grön fluga, vit 
skjorta och svarta knähöga strumpor.

KANsex: KANsex är pateter, vilket 
betyder att de varit LÄRsex en gång i 
tiden. KANsex känner du igen på en 
knälånga, uppfällda overallen. 

Lärarfadder: Faddrarna är 
studenter från högre årskurser. Dem 
känner du igen på den långa röda 
overallen med gröna och reflex-
färgade revärer.  Overallen är 
knuten runt magen och faddrarna 
har på sig en fadder-tröja.

Nollesymbolen
Alla nya studenter oavsett program bär en nollesymbol. 
Under Nolle-P kommer N0llan delas in i olika grupper så att 
alla kan sköta restriktionerna. Varje grupp kommer under 
första dagen bli tilldelad band med olika färger per grupp; en 
grupp får rött band, en grupp får grönt band och så vidare. 
Bandet ska hänga över höger axel. Namn och program ska stå 
på bandet. Nollesymbolen ska alltid vara på när du vistas på 
campus samt på varje kvällsaktivitet under hela Nolle-P! 
Utöver nollesymbolen gäller valfri klädsel.
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Schema v. 34
Söndag 22/8: Smygstart via zoom
Kom och lugna dina nerver inför kursstarten! Detta blir ett perfekt tillfälle för 
dig att kunna ställa frågor samt lära känna oss i LÄRsex lite i förväg. Vi ser 
fram emot att träffa dig!
Samling i Zoom 16.00

Måndag 23/8: Campusvandring & Stadsvandring
Efter N0llans upprop kommer LÄRsex och faddrarna visa er runt på Campus. 
Rundvandringen är uppdelade i tre tider; 10.15, 12.15 och 15.15. Kolla er 
mail för att se vilken du ska på! 
På kvällen kör vi stadsvandring runt Norrköping med lära-känna-lekar.
Samling vid Flygeln 17.15 Alkoholfri dag

Onsdag 25/8: Parkhäng med sittningsregler
Ikväll kommer N0llan få lära sig allt om hur en sittning går till! Vi kommer 
vara på Himpafältet och även göra lite roliga aktiviteter under kvällen. LÄRsex 
bjuder på mat, så kom hungriga! Ta gärna med något att sitta på!

Samling vid flygeln 18.15 Alkoholfri dag

Schema v. 34
Torsdag 26/8: Pluggstuga
Denna torsdag kommer KANsex hålla i en pluggstuga i Kåkenhus! Kom dit 
för att plugga tillsammans, snacka och lära känna varandra bättre. Pluggstugan 
håller på mellan 17.15-19.00.

Samling vid Kåkenhus 17.15 Alkoholfri dag

Fredag 27/8: Femkamp
Äntligen dags för femkamp! Vi kommer att vara i Lejongropen och mötas i 
olika tävlingar. Undra vem som vinner?! Hoppas N0llan är lika taggade som 
LÄRsex!

Samling vid flygeln 19.15 Alkoholfri dag

Lördag 28/8: Vilodag
Idag kan N0llan ta tillfället i akt att vila upp sig inför morgondagen, då massa 
skoj väntar! LÄRsex längtar efter sittningen, hoppas ni gör det också!

Söndag 29/8: Fulsittnings-brunch
LÄRsex presenterar Fulsittningen 2021: Barnkalaset! Vi kommer att hålla i en 
fulsittnings-brunch som anordnas på Trappan. Vi bjuder på tvårätters, gyckel 
och annat trevligt! Detta vill du inte missa! Dresscode: Barnkalas

Samling vid flygeln 11.15 Alkoholdag

12 13

Tisdag 24/8: Brännbollsturnering
Idag är det dags för brännbollsturnering på Himpafältet! LÄRsex älskar 
brännboll och vi ser fram emot att få spela med N0llan! För er som inte gillar 
brännboll finns det andra aktiviteter. 

Samling vid flygeln 18.00 Alkoholfri dag



Schema v. 35

Tisdag 31/8: StuFFiaden samt avslutning av poängjakt
StuFFiaden är en tradition där N0llan får tävla i lärarens namn mot de andra 
programmen. I år kommer den ske digitalt på grund av pandemin, men lika 
kul blir det för det! Senare på kvällen kommer vi även avsluta poängjakten 
samt introducera den kommande aktiviteten Gyckelfestivalen.
Samling i någon digital sida, mer info kommer! 17.15 Alkoholfri dag

Schema v. 35
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Torsdag 2/9: Parkhäng med grill
Ikväll ska vi hänga i Lejongropen tillsammans, kom hungriga för LÄRsex 
bjuder på grillat! Vi kommer köra stationer, käka och bara umgås. NLsek och 
KANsex kommer också att vara på plats.

Samling vid flygeln 17.15 Alkoholfri dag

Fredag 3/9: Gyckelfestival
Äntligen dags för Gyckelfestivalen! Denna kväll kommer utspela sig som 
Melodifestivalen, fast med gyckel! Det kommer ske över zoom. Vi kommer 
spela upp N0llans gyckel-bidrag och så röstar vi fram en vinnare tillsammans! 
Kul va?! Självklart får alla vara med, även om N0llan ej har bidragit med ett 
gyckel.
Samling i zoom 19.00 Alkoholdag

Lördag 4/9: Finsittning
Det har nu blivit dags för N0llan att bli ettan, vilket självklart ska firas med fin-
sittning på Vy! Ta fram dina absolut finaste kläder och gör dig redo för en kväll 
fylld av gyckel, överraskningar och en god trerättersmiddag! Temat för kvällen 
är Glitter och Glamour. Dresscode: finkläder!
Samling vid flygeln 18.00 Alkoholdag

Onsdag 1/9: Pluggstuga
Även idag bjuds det in till pluggstuga och denna gång kommer NLsek hålla i 
den. Gå dit, plugga tillsammans och lär känna NLsek och varandra ännu mer.
Pluggstugan är i gång mellan 17.15-19.00.

Samling vid Kåkenhus 17.15 Alkoholfri dag

Måndag 30/8: Zoomhäng med poängjakt
Vi hoppas att du vill hänga med oss även över internet! Vi kommer ha
aktiviteter samt introducering av poängjakten! Ni kommer under ett dygn få 
tävla i grupper mot varandra och samla ihop så mycket poäng som möjligt. 
Möt oss i zoom så får ni mer info!
Samling i zoom 17.15 Alkoholfri dag



KANsex

Detta härliga gäng var LÄRsex 20/21 och anordnade förra 
årets Nolle-P. Nu är de pateter och går under namnet KAN-
sex. Flera av våra pateter kommer vara med under Nolle-P 
och hålla i vissa aktiviteter eller hjälpa till som faddrar. 
Därför kan det vara bra att även ha koll på KANsex!
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Ovven är ett kärt plagg bland alla studenter. Färgen på overallen 
och revärerna visar vilket program studenten tillhör. Lärar-
studenterna i Norrköping har röd overall med gröna och reflex-
färgade revärer. Revärerna syr du på själv, du kommer kunna köpa 
dessa revärer vid skolan under de första veckorna. Du syr dit 
revärerna på ovvens båda sidor. De reflexfärgade bandet sys dit 
över det gröna, på så sätt blir detså det grönt-reflex-grönt, precis 
som du ser på bilden.      

NN
A
M
N

Overallen, även känd
som Ovven!

prydas med märkena för StuFF, 
sektionen NLsek, näringslivs-
utskottet NLNU och mästeriet 
LÄRsex. På fester och sittningar 
kan du köpa fler märken och sy på 
som minne, tills din ovve är helt 
fullproppad! 

Unde hösten hålls den årliga 
Overallinvigningen. Innan den blir 
invigd ska ovven bäras uppknäppt, 
men efter invigningen får ovven 
vikas ner och knytas i midjan.

På ovven ska vänster ben 
prydas med studentens 
namn och höger ben
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Andra mästerier, fadderier 
och festerier

Olika program har olika upplägg. Vissa program har ett fadderi 
som anordnar Nolle-P samt ett festeri som anordnar årets andra 
festligheter. Andra program har, precis som lärarprogrammet, 
ett mästeri som anordnar båda. Nedan ser du hur de andra 
fadderierna, festerierna och mästerierna under StuFF ser ut.

SKAm

Samhälls- och kulturanalys

MiljövetareKultur, samhälle och 
mediegestaltning

Socionom

Fadderiet               Festeriet
Societeten               Soccer

   Mästeriet SKAm

             Fadderiet                   
                Hovet                  Festeriet Skumpa  Festeriet MAX             Fadderiet MiPh0
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Nollans ordlista
AK - Akademisk kvart. Betyder att om minuter inte anges på schemat är 
starttiden kvart över, till exempel om det står 12 börjar du 12.15. Står det dock 
12.00 börjar du prick 12.00. Tentor har bakvänd AK, då ska du istället vara 15 
minuter före utsatt tid!

Campusbussen - En gratisbuss för att studenter som går mellan Norrköping 
och Linköping där LiU-kortet fungerar som bussbiljett.

CSN - De flesta studenters inkomstkälla, glöm inte att ansöka!

Fadder - En mycket snäll student som vill hjälpa dig till rätta.

Fadderi - Grupp som anordnar sitt programs Nolle-P.

Festeri - Grupp som anordnar sitt programs festligheter under året.

Finsittning - Trerättersmiddag med underhållning som till exempel gyckel. 
Har oftast lite finare dresscode.

Folkparken - En park i närheten av campus.

Fulsittning - Tvårättersmiddag med underhållning som till exempel gyckel. 
Har oftast ett roligt tema.

FuskN0llan - En N0llan som är med under nollningen för att spexa till det. 
Det är egentligen en annan student som ej egentligen är en N0llan. Det kan 
finnas mer än en av dessa.

Gyckel - Spontana eller inövade uppträdanden, ofta i form av sång, film eller 
dans.

Himpan - Himmelstalundsfältet. Här hålls ovveinvidningen och andra 
tillställningar.

HP - Högskolepoäng.

Kravall - Fest där overall bärs. Kravall är en ihopslagning av orden 
krav-på-overall.
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Kärleksparken - En trevlig park att sola/luncha/umgås i vid fint väder. Den 
ligger nära skolan, se campuskartan.

Ladok - Hemsida där du ser tentaresultat och högskolepoäng.

Lisam - Hemsida där du ser dina kurser.

LiU-ID - Loggar du in med på Lisam bland annat.

LiU-kortet - Ett plastkort som visar att du pluggar på LiU. Används som nyck-
el när campus är låst, bussbiljett på campusbussen och identifikation på tentor.

Mellan husen - Området mellan Kåken och Täppan kallas för Mellan husen.

Märkesbacken - Utanför Kåken målar kårer, sektioner och utskott sina loggor. 
Trampa inte på något av lärarnas märken!

Mästeri - Grupp som anordnar både Nolle-P och årets fester.

Ovve - Overallen är en plagg vars färg visar vilket program du tillhör. Alla 
ettor på hela campus Norrköping inviger sina overaller tillsammans under 
höstterminen på ovverallinvigningen. 

Patet - Någon som tidigare varit mästerist/fadderist/festerist. 
Lärarstudenternas pateter heter KANsex.

Peking - Norrköping kallas ibland för Peking.

Skurkeri - Skurkerierna smyger runt och busar under Nolle-P. Ditt skurkeri 
heter Sekten, lär dig deras slogan!

Strömmen - Motala ström heter vattnet som rinner intill campus. Man får inte 
bada i strömmen!

Studentbo - Hemsida där du kan skaffa sig studentboende.

Tenta - Ett otroligt seriöst prov med vakter och shit.

Tenta-P - Tentaperiod, alltså en period fylld med tentor och uppgifter.

TimeEdit - Hemsida där du får ditt schema, länkas genom Lisam.

Trappan - Norrköpings kårhus. Här kan du plugga, puba, äta middag och 
festa. På lördagar anordnar universitetets festerier och mästerier fester med 
roliga teman!

Zoom - Hemsida där föreläsningar, seminarium m.m. hålls över distans. 21



Karta över campus
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Norra Grytsgatan

Bredgatan

Skvaller-
torget Bredgatan

StrömmenMellan 
husen

nära
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Ica Strömmen - Skvallertorget
Ica strömmen är Campus närmaste 
mataffär som ligger precis vid 
skvallertorget.

nära Strömmen

Spetsen - Bredgatan 46
I spetsen finns det klassrum, grupprum 
och på översta våningen finns det en 
tentasal.

Täppan - Bredgatan 46
I Täppan finns det klassrum, 
föreläsningssalar och Studentfiket. Här 
kan du hämta tentor och många av våra 
lärare har sina arbetsrum i Täppan.

Kopparhamnen - Norra 
grytsgatan 10
Här finns klassrum, grupprum och 
studentkök.

Kåkenhus - Bredgatan 33
Detta är Campus Norrköpings huvud-
bygnad. Här inne hittar du bland annat 
bibliotek, expedition och studenthälsan.
I denna bygnad ligger även vårt älskade 
kårhus Trappan, samt föreläsningssalar, 
grupprum och klassrum.
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Tips från oss!
Bra appar att ladda ner:
LiU-appen Den används för att kunna se LiU-bussens tider, 
anmäla sig till tentor m.m.
SharePoint Det kan vara lite svårt att förstå sig på appen i 
början, men när ni lärt er den är det ett enkelt sätt att komma in 
på Lisam.
Studentkortet och Mecenat Studentrabatter!
CSN Här kan du hålla koll på ditt lån och lämna 
studieförsäkran.

Bra hemsidor att ha koll på:
Lisam Här hittar du det mesta som har med din 
utbildning att göra under tiden på LiU.
Studentportalen Här kan du utföra all din administration som 
behövs för att din studietid ska fungera.
TimeEdit Här hittar du ditt schema.
Ladok Här kan du se dina betyg.
Studentapan Här finns begagnad studentlitteratur.
Libris Här får du hjälp med att skapa ”vanliga” referenser.
Valwebben Här hittar du din studieplan och dina VFU-
placeringar samt gör eventuella kursval. 
Zoom Här kommer du ha föreläsningar och seminarie m.m. om 
de är på distans. Finns även en app till Zoom. 
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Gyckel
Under Nolle-P kommer det ske någon som kallas för gyckel. 

Mästerier, fadderister, festerier och även Nollan kommer få chans att 
uppträda. Det kan vara en sång, en dans eller teater och är till för att 
underhålla. När det kommer till gyckel så finns det en del regler som 
kan vara bra att ha koll på. När ett gyckel är framför kommer publiken 

sjunga några svar tillbaka. Såhär kan det se ut:

(Inte alltid) 
”Det där var de bästa, det bästa vi 

har sett. Folkets jubel aaaaoooo”

De gycklande svarar se-
dan: ”och (namn på de gycklande) 
säger bara...” (svarsgyckel/därtill)

Efter ett svarsgyckel/
därtill sjunger publiken:

För det var i vår ungdoms fagraste vår, vi 
drack varandra till och vi sade gutår, 

skåll!”

”Det där 
det gjorde de fan så bra 

HEJ, en skål uti botten för (namn på de 
gycklande) vi tar. Hugg i och dra HEJ, hugg i 

och dra HEJ, en skål uti botten för (namn på de 
gycklande) vi tar och alla som inte dricker 

(namn på de gycklande) till....”

1.

2.

3.

4.
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Vill du ha en utbildning med hög kvalité? 
Vill du ha en bra studiemiljö där du trivs och växer? 
Vill du ha ett rikt studentliv fullt av möjligheter?

Svarade du ja? Bra. Det ser vi till att du får!

Studentkåren StuFF finns till för dig som läser vid området för utbildningvetenskap eller vid 
Filosofisk fakultet. Vårt uppdrag är att ge dig den bästa möjliga studietiden - från tentan till 
dansgolvet. Detta gör vi genom att påverka universitetet och dess omgivning, allt för att 
prioritera studenter och studenters hjärtefrågor.

Vår kärnverksamhet består av att bevaka och utveckla utbildningskvalitén och arbetsmiljön vid 
LiU och att förse dig med en bra studiesocial miljö. Vi ser till att alla beslut som fattas vid LiU 
passerar minst en student. Utöver vårt påverkansarbete anordnar vi också mottagningen - vi vill 
att alla studenter ska känna sig välkomna och trygga!

För att göra allt det här arbetet behöver vi ditt stöd - utan medlemmar kan vi inte genomföra 
vårt arbete. Att bli medlem är jätteenkelt och det blir du på www.stuff.liu.se/medlemskap.
Vill du bidra mer? Vi har massor av uppdrag där du kan göra skillnad, även dessa hittar du på 
vår hemsida! Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i kårvalet, möjlighet att 
engagera dig samt flera exkklusiva rabatter under terminenes gång.

Vi hoppas din mottagning blir fantastisk och att du känner dig 
välkommen till Linköpings universitet! 

- gör skillnad!

@Studentkåren StuFF @stuff_liu

PS! Följ oss gärna!

Nyheter: Behind the scenes:

På Linköpings universitet har vi nolltolerans mot kränkande behandling! 
Det ska finnas en känsla av trivsel och trygghet under hela studietiden. 
Men vad gör man då om det väl händer och vem ska du vända dig till för 
hjälp?

Om det händer på campus under lektionstid?

Om det händer på en fest eller annan aktivitet på ett kårhus?

• Programledningen
• En lärare
• Din sektion
• Koordinatorn för Lika villkor
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Under själva aktiviteten:
• Ordningsvakterna
• Dagsansvarig
• Hovmästaren (på sittning)
• Ansvarig arrangör

Om du väljer att ta tag i det i efterhand:
• Kårhusets driftchef
• Koordinatorn för Lika villkor
• Din sektion
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Skulle du vilja prata med någon om vad som har hänt, oavsett när och vart det skedde, så
erbjuder Studenthälsan vid LiU samtalsstöd men du kan även kontakta koordinatorn för Lika 
villkor vid LiU eller studentombud för arbetsmiljö & lika villkor på StuFF.

Kontakt
StuFF: sal@stuff.liu.se, sams@stuff.liu.se  
Koordinator för Lika villkor: linda.schultz@liu.se
Studenthälsan: https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv

Din studietid är vårt uppdrag!



Lärarförbundet LiU

Allt börjar med en bra lärare 
och du som lärarstudent kan 

vara med och påverka din 
utbildning. Är du intresserad 
av att påverka din utbildning 
SÖK då till studentombud!

Ansök idag!

Tina Hallström Studentinformatör
     Kontakt: 
hallstrom@lararforbundetavdelning.se



Linnéa Gryningstråhle
Medlemsansvarig & Vice 

Utbildningsbevakare

Klara Leickt
Logistikansvarig

Sofia Trinh
Kassör

Ester Agsjö
Grön sektionsansvarig

Viktoria Douhan
Arbetsmiljöombud

NLsek arbetar för att du som lärarstudent vid LiU ska få en 
så bra tid på universitetet som möjligt. Vår verksamhet 
kretsar bland annat kring det studiesociala, arbetsmiljö och 
utbildningsbevakning! Detta är styrelsen:

Emma Wäppling
Vice Ordförande

Maria Atto
Ordförande

Saga Gustafsson
Utbildningsbevakare

Emma Månsson
PR/Webbansvarig

Joar Sandahl
Aktivitetsansvarig





Biblioteket
Välkommen till Campus Norrköpings bibliotek! 
Här finner du det mesta för dina studier!

 
Vi har litteraturen för dina kurser som hemlån och 

daglån. LiU-kortet är ditt bibliotekskort. 

Arbetsplatserna i biblioteket är i olika zoner, för 

grupper där man får prata och enskilda platser där 

tystnad råder. Det finns en tyst läsesal. 

Datorarbetsplatserna finns både ute i biblioteket och 

i en datorsal där du kan sitta om det inte är bokat 

för undervisning. Du kan boka grupprum som finns i 

biblioteket via Time-Edit.

Kopiatorer/skrivare finns i biblioteket. 

Framförallt har biblioteket en trevlig, kunnig och 

erfaren personal som hjälper dig finna svar på dina 

frågor!

https://liu.se/biblioteket   

  

Kontaktinformation

Vid frågor och funderingar om vad som helst går det 
alltid att höra av sig till oss på facebook, instagram 

eller via mail på larsax@larsax.com.

Vi svarar mer än gärna på allt som rör utbildningen, 
campus, Nolle-P och studentlivet. Inga frågor är 

dumma frågor!

Vi har en jourtelefon som du kan höra av dig till 
under hela Nolle-P. Om du till exempel inte hittar till 
din lektionssal eller om du går vilse hem på natten, så 

är det bara att ringa!
Telefonnumret är: 076-107 60 96

Lägg in direkt!!
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