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VALKOMMEN
..

HEJ NOLLAN och VÄLKOMMEN Linköpings Universitet, Campus 
Norrköping! GRATTIS till din plats på samhälls- och kulturanalys 

programmet! 
Det är vi som är SKAm och är SKA-sektionens egna mästeri!

Det är vi som ansvarar för att anordna fester, pubar och annat roligt  
utanför studierna. Även de två första introduktionsveckorna, också kallat 

Nolle-P, är vårat ansvar! Nolle-P innehåller flera roliga  
aktiviteter och fester. Du kommer lära känna andra studenter på SKA men även 

på andra program, och oss i SKAm! Denna 
Nollebok är till för att ge dig så mycket information som möjligt då det kan vara 

mycket nytt att hålla redo på! Följ oss  även på sociala medier!

@masterietskam Mästeriet SKam
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CAMPUS
 Linköpings Univeristet kallas för LiU och är ett av  

Sveriges äldsta och största univeristet. LiU består av fyra olika 
campus: Campus Lidingö i Stockholm, Campus Valla och Cam-
pus US som ligger i Linköping, samt campuset här i Norrköping 

som enkelt heter: Campus Norrköping. 

Campus Norrköping ligger perfekt placerad mitt i  
industrilandskapet vid Motala Ström och består av fem byggna-

der: Kåkenhus, Täppan, Spetsen samt  
Kopparhammaren 2 och 7. 

På våning 5 i Kåkenhus hittar du SKA-programmets administra-
tion med program- och kursansvariga samt studievägledare.

Ps. på LiUs hemsida finns sökbara kartor över hela Campus!
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NOLLAN
Under Nolle-P kallas du för Nollan! Nollan är inte ned-

värderande utan det syftar på att du inte har några  
högskolepoäng  på SKA-programmet ännu. 

Ps, Nollan går inte att böja: en Nollan flera Nollan. 

 
Nolleskylten tillverkas din  
första dag och är till för att 

visa för andra att du går 
SKA-programmet. Den är 
ockå mycket användbar 

för att komma ihåg andra 
Nollans namn...

 
TIPS: 

??? 
Kläder efter väder! Inget 

väder stoppar oss!

Ha gärna med en mobil 
med Swish!  

Det underlättar vid köp av 
biljetter till fester och  

sittningar samt till märken. 

Håll koll på när vi bjuder 
på mat och inte!  

MATLÅDA är det bästa 
alternativet annars. 
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SKAm
Och vilka är vi? Tillsammans bildar vi mästeriet SKAm 

och vi fungerar som dina kontaktpersoner under Nolle-P. 

Vi hjälper till med ALLT och finns till för dig i alla  
situationer! Ställ dina frågor om LiU, programmet,  

Norrköping och mycket annat!
.
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Namn: Cornelia Rudèn

Ålder: 20

Hem-hem: Linköping

Post: Fadderistgeneral.

Styrka: Cara Mia.

Svaghet: Blir för uppstressad över lite för 

små saker.

Nolle-P Motto: Klart man ska komma på 

allt!

Namn: Anna Hallberg

Ålder: 25

Hem-hem: Norrköping

Post: Festeristgeneral.

Styrka: De flesta oroar sig i onödan. Sån är 

inte jag. Jag är lugn, super lugn, oftast helt i 

onödan.

Svaghet:  Är kanske lite för lugn.

Nolle-P Motto:  Gå all-in och bjud på dig 

själv!
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Namn: Olivia Fridell

Ålder: 20

Hem hem: Värmdö (Stockholm)

Post: Event, gyckel och vice-kassör.

Styrka: Klarar av att ha många bollar i luften.

Svaghet: Tålamodet finns inte alltid.

NOLLE-P motto: Go big or go home, bjud 

på dig själv och kom på alla aktiviteter!

Namn: Olivia (Quicken) Kvick

Ålder: 21

Hem-hem: Norrköping

Post: Sektion, Spons och informatör.

Styrka: Ruggit bra tålamod.

Svaghet: Virrig vilket tyvärr resulterar i 

borttappade saker. Så antal gånger du lär 

höra frasen ”vart är…” eller ”har du sett 

mina…” kommer vara många.

Nolle-P Motto: Njut varje minut!
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Namn: Albin Karl Erik Almgren

Ålder: 21

Hem-hem: Finspång

Post: Kassör, material och brygg.

Styrka: Har alltid rätt.

Svaghet:  Ingen lyssnar.

Nolle-P Motto: Tänk på kärlek, typ.

Namn: Moa Jonsson

Ålder: 26

Hem-hem: Linköping

Post: Aktivitet och Spons.

Styrka: Blir sällan uppstressad.

Svaghet: Disträ.

Nolle-P Motto: Lär dig gummihatt fortast!

Namn: Olivia (Quicken) Kvick

Ålder: 21

Hem-hem: Norrköping

Post: Sektion, Spons och informatör.

Styrka: Ruggit bra tålamod.

Svaghet: Virrig vilket tyvärr resulterar i 

borttappade saker. Så antal gånger du lär 

höra frasen ”vart är…” eller ”har du sett 

mina…” kommer vara många.

Nolle-P Motto: Njut varje minut!

Namn: Hanna Andersen

Ålder: 26

Hem-hem: Stockholm

Post: Event, Nollebok och Märke.

Styrka: Älskar att kramas!

Svaghet: Kramas ibland för mycket...

Nolle-P Motto: Kläder efter väder!
6 7



Skams STASS

8

Till sist så har  SKAm 
svarta skor med svarta 

strumpor och uppkavla-
de ben. Det är minst sagt 

svårt att missa SKAm!

På bröstet står det SKAm 
22/23 och mästeristens 

namn samt post.

Såhär ser SKAms stass ut! 
Orange hängseloverall med 
svart skjorta och en fantas-

tisk orange fluga!



OVVEN
Overallen, som kallas för ovven är alla studenters favo-

ritplagg! Varje program har en unik ovve, din ovve kom-
mer att visa för alla på campus vilket program du tillhör.

Ovven är ett mycket praktiskt plagg att använda, men 
också rolig att samla minnen på i form av märken! Un-

der dina år på SKA kan du köpa märken från fester, 
kravaller och annat kul som du
 antingen syr eller limmar dit. 

På SKA har vi orangea ovvar med röda revärer. Dessa 
kommer du kunna prova och köpa efter Nolle-P! 

Till ovven följer massa härliga regler som du kommer få lära dig allt om!
8 9



Stuffs Overaller

Kultur, Samhälle 
och medieproduk-
tion har en svart 
ovve med vita/röda 
revärer

Lärar programmet 
har en röd ovve 
med gröna/vita 
revärer

Globala studier 
har en ljusblå 
ovve med gröna/
vita revärer

Miljövetar pro-
grammet har en 
mörkblå ovve med 
gröna revärer

Samhälls och 
kultur analys har 
en orange ovve 
med röda revärer

Socionom pro-
grammet har en 
gul ovve med 
hänglsen 10



Stuffs utskott 
Miljövetarna

Festeriet MAX Fadderiet Miph0

Samhälls och kulturanalys

Mästeriet SKAm

Socionomerna
Festeriet S0ccer Fadderiet Socioteten

Lärarna
Mästeriet Lärsex

Kultur, samhäll och medieproduktion
Festeriet Skumpa Fadderiet Hovet
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SKA sektIONEN-

SKA-sektionen är Samhälls- och kulturanalys samt masterprogrammet 
Ethnic and Migration Studies intresseorganisation. Sektionen jobbar 
främst genom sin styrelse, som består av förtroendevalda. Styrelsen 

ansvarar också för Mästeriet SKAm och för EMS community. 

SKA-sektionen är en ideell förening som bygger på studenternas fri-
villiga medlemskap genom StuFF. Vi finns för att bevaka studenternas 
intressen, arrangera aktiviteter, marknadsföra programmet och finnas 

som stöd för SKA-studenter under hela studietiden.

SKA-sektionen fungerar också som studenternas länk till lärar-kåren 
och universitetet i stort. Om du under din studietid stöter på problem 
eller funderar över något är det oss du ska kontakta! Det kan till exem-
pel handla om arbetsmiljö eller undervisningsfrågor, vi finns här för dig 

som SKA-student.

Instragram: SKAsektionen 
Facebook: SKA-sektionen 

Hemsida: SKAsektionen.nu 12



Engla Olausson 

Ordförande 

Elin Adolphi 

Info & 
Vice-Kassör

Villemo Raquette

Vice-ordförande & ut-
bildningsbevakare (UB)
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Selma Breko

Miljöombud

Elvira Hagström

Ledamot & EMS 
ansvarig

Kassör

Angelina Jinaruk 

Ledamot

Parmida  Zoorani

Moa Ekström

Sekreterare 

Alexander Kjellgren

Ledamot & 
Webbansvarig

Utbildningsbevakare (UB) Arbetsmiljöombud Ledamot & EMS 
ansvarig

Agnes SandhMaja Lövgren Wilma Elfstedt
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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. Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i
kårvalet, möjlighet att engagera dig samt flera exklusiva rabatter och
medlemsförmåner under terminens gång. Medlem 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! 

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!

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

@stuff_liu@studentUnionStuFF
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SCHEMA NOLLE-P-
Håll koll på våra sociala medier för uppdateringar  

gällande schemat!

Gå även med i facebook-gruppen  
"SKA-studenter HT2022"

Facebook: SKAm mästeriet
Instagram: @masterietskam
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ORDLISTA
LIU
Linköpings Universitet

Sektion 
En organisation som hör till en eller flera 
utbildningar som driver utbildningsrela-
terade frågor för att förbättra studentmil-
jön. Du tillhör SKA-sektionen. 

Fadderi
Ett studiesocialt utskott som planerar 
och genomför Nolle-P. Fadderisten är 
medlem i Fadderiet. 

Festeri 
Ett studiesocialt utskott som arrangerar 
fester under året. Festeristen är medlem 
i festeriet. 

Mästeri 
Ett studiesocialt utskott som är ett 
ihopslaget Fadderi och Festeri. SKAm 
är ett Mästeri! Mästeristen är medlem i 
mästeriet. 

Fadder
En person som hjälper till under Nolle-P.

FilFak
Filosofiska fakuleteten (detta är vi!) 

TekFak
Tekonolohiska fakuleteten 

MedFak
Medicinska fakuleteten 

StuFF
Studentkåren för FilFak och UV. Gå med i 
StuFF Nollan!

LinTek 
Studentkåren för MedFak 

Kåravgift
En terminsavgift som betalas för att sut-
dentkåren (StuFF) ska kunna arbeta för 
att förbättra din studietid på campus och 
ordna studiesociala aktiviteter. 

Campusbussen
En gratisbuss för LiU-studenter som går 
mellan Campus Norrköping-US-Valla. 

Patet
En före detta fadderist, festerist eller mäs-
terist. SKAms pateter heter SKAmlöst.

SKApligt
Heter SKAms förmästerister (innan en blir 
mästerist).   

Tenta-P
Står för tenta-period.   
 
Salstenta 
Examination som skrivs på Campus 18



MedFak
Medicinska fakuleteten 

StuFF
Studentkåren för FilFak och UV. Gå med i 
StuFF Nollan!

LinTek 
Studentkåren för MedFak 

Kåravgift
En terminsavgift som betalas för att sut-
dentkåren (StuFF) ska kunna arbeta för 
att förbättra din studietid på campus och 
ordna studiesociala aktiviteter. 

Campusbussen
En gratisbuss för LiU-studenter som går 
mellan Campus Norrköping-US-Valla. 

Patet
En före detta fadderist, festerist eller mäs-
terist. SKAms pateter heter SKAmlöst.

SKApligt
Heter SKAms förmästerister (innan en blir 
mästerist).   

Tenta-P
Står för tenta-period.   
 
Salstenta 
Examination som skrivs på Campus

ORDLISTAORDLISTA
Tentamen (Tenta)
Examination där en visar sina  
kunskaper.  
 
Hemtenta 
Examination skrivs hemifrån. Detta är 
vanligast på SKA. 
 
Peking
Annat namn för Norrköping 

Laddok
Hemsida där dokumentation av dina stu-
dieresultat sker 

LISAM  
Här finns all info om dina pågående 
kurser och program.  
 
Akademisk kvart
Detta gäller när ett klockslag anses utan 
efterföljande minuttal. Klockan 15 inne-
bär alltså klockan 15.15. Klockan 15.00 
innebär dock 15.00. 

Campus Valla och Campus US
Campus områden i Linköping. US står 
för Universitetssjukhus. 

Studentfiket
Ligger på våning 5 i Täppan. Här finns 
billigt kaffe! Det är studenter som jobbar 
i fiket. 

Skvallertorget
Torget som ligger utanför Campus. 
Gångtrafikanten har företräde här!

Kårhuset Trappan 
Norrköpings kårhus som erbjuder lunch, 
pubbar, sittningar och fest! 

Märken
Finns på vissa fester och föreningar har 
egna märken. Dekorera din ovve med 
dessa!

Märkesbacken
Går från skavallertorget upp mellan 
Kåkenhus, Spetsen och Täppan! Alla 
sektions och föreningsmärken finns 
målade här.

Kravall
Fest med KRAv på oVverALL.

Fulsittning
Ledigare tillstäning med middag, under-
hållning och ofta tema

Finsittning
Finare tillställning med middag, under-
hållning och ofta tema 

Gyckel/Spex
När studenter underhåller genom sång/
dans/teater. På SKA säger vi gyckel!18 19



Kårerna och Kårservice arbetar nära studenter. Tillsammans

ser vi till att festerna bli så bra och trygga som möjligt för alla

Kårhusen har nolltolerans mot kränkande behandling,

trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering

Om du blir utsatt för

trakasserier:

Om möjligt, säg ifrån direkt 

Var inte rädd för att ställa till en scen, ju fler som ser desto bättre! 

I efterhand kan du få råd och stöd av kårerna och studenthälsan

kring vad du kan göra vidare 

Hur festar vi på LiU?

Fest ska vara kul, du ska kunna känna

dig trygg och bli bra behandlad! 

Gränsen går så fort DU känner dig obekväm!

KOM IHÅG: 
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Kårhuset Trappan – Studenternas vardagsrum

Kårhuset Trappan är Norrköpings enda (och bästa!) kårhus och drivs till stor 
del av ideellt arbetande studenter som ser till att du varje vecka kan gå på 
pubar och nattklubbar. Som tack för sitt arbete får de mat och dryck till ett 
kraftigt reducerat pris, gratis (och köfritt) inträde till alla nattklubbar och 
mycket mer!

Beläget i Kåkenhus mitt på Campus Norrköping finns Trappan nära 
studenterna i nyrenoverade häftiga lokaler med ny inredning. På dagtid kan 
studenterna utnyttja lokalerna som trivsamma studieplatser. Några kvällar i 
veckan dressar Trappan om till pub. Kom och ta en öl med vänner och testa 
på Trappans breda pubmeny med allt från smårätter, pasta till egengjorda 
hamburgare! Trappan är även studenternas nattklubb där olika 
studentföreningar anordnar fester lördagar året runt. Priserna är 
studentförmånliga och på så vis är Trappan det perfekta stället för dig som 
student att hänga på.

Är du sugen på att engagera dig på Trappan?
Bli en del av gemenskapen på www.personal.trappan.nu

KÅRHUSEN I LINKÖPING: KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Trappan karhuset_trappan trappan.nu
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TIPS
 

Var med på Nolle-P! 
Du lär känna dina kursare, kommer in i studentlivet och lär 

dig hitta i Norrköping!

Håll dig uppdaterad!
Detta gör du genom att följa SKAm på sociala medier, både 
under och efter Nolle-P. Första dagen kommer vi att mötas 
upp, mer info om detta finns på instagram och facebook!

Ha en telefon med Swish!
Detta är bra om du vill köpa märken eller biljetter till  

sittningar och fester!

Märken!
Om du ska köpa Campus SNYGGASTE orangea overall är det 

kul att köpa märken att pryda den med! Köp märken redan 
från start så sparar du minnen från hela tiden studietid. 

Studentlitteratur!
Kurslitteraturlistorna är långa (särskilt på SKA) och böcker 

är dyra. Testa hemsidor som studentapan.se och campusbok-
handeln.se. Lär dig utnyttja biblotektet där all obligatorisk 

kurslitteratur finns! Fråga gärna om tips och tricks. Klarade 
SKAm det klarar ni också det!

Kläder efter väder!
Detta gäller hela Nolle-P. Inget stoppar oss! 
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Jag heter Karin Krifors. Jag har varit programansvarig 
för SKA sedan januari 2021, men jag har varit lärare 
på programmet i tio år. Det är jag som är ansvarig 
för kvalitén på er utbildning och för att bevaka er 
studiesociala miljö. När jag inte jobbar som progra-
mansvarig forskar jag om arbete, rasism, algoritmer 
och biometriska kontrollsystem och om aktivism i 
svenska och tyska småstäder. Ni är varmt välkomna 
att höra av er till mig med frågor och synpunkter som 

rör programmet!
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kalasmottagningen
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Kalasmottagningen är finalen för mottagnings  
perioden för alla nya studenter som börjar på 
LiU  varje år. Viktiga inslag i programmet har 
alltid varit: myllrande förenings- och företags-
mässa, en scenshow med tal och föreningsupp-
trädanden och en färgsprakande konsertfinal av 
toppklass! 

På mässan får du lära dig ta del av allt som stu-
dentlivet hör till. Senare på eftermiddag drar vi 
igång festivalen dit vi bjuder in en (eller flera..?) 
känd artist och bjuder på en mängd roliga aktivi-
teter! Vill du vara med på Kalaset den 7 Septem-
ber? Välkommen in, inträde är helt GRATIS för 
alla LiU studenter!



 
Gå på upproppet! Det är här du slutgiligt bekräftar din plats på 

SKA-programmet.  

 
Köp böcker till första kursen! Fråga SKAm om du har några 

funderingar. 

 
Skicka in intresseanmälan till oss! Detta är för att vi ska veta un-
gefär hur många som kommer delta under Nolle-P och så vi har 
koll på allergier och/eller specialkost. Här finns också möjlighet 
att meddela annat viktigt som vi behöver veta. Denna finns i ert 

välkomstmail och är inte bindande!

 
Registrera dig på dina kurser! Detta är ett måste för att kunna 

lämna studieförsäkran och för att få CSN!

 
Sök studiemedeln från CSN!

Kom också ihåg att lämna studieförsäkran efter kursstart.

 
Hitta ett boende!

Tips: studentbo.se, Blocket och liknande. 

att gora-lista
..

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

  Biblioteket är öppet med LiU-kort 7-22, terminstid.
 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 bibliote-
ket och i en datorsal där du kan sitta om det inte är bokat för 
undervisning.

Du har tillgång till DigiMaker, en kreativ miljö för att testa och 
dela tekniker och metoder https://liu.se/artikel/digimaker

Du kan boka grupprum som finns i biblioteket via Time-edit.
Kopiatorer/skrivare finns i biblioteket. 
Framför allt har biblioteket en trevlig, kunnig och erfaren per-
sonal som hjälper dig finna svar på dina frågor!

 
  https://liu.se/biblioteket Biblioteket online är alltid öppet!



Välkommen
till Studenthälsan!

Kontakta studenthälsan

www.student.liu.se/studenthalsan 

  Alla besök är kostnadsfria och du träffar utbildad personal 
som har tystnadsplikt. 

  För oss är inga frågor för små, för stora eller fel!

  Vi erbjuder kurser och workshops inom bland annat 
stress, motivation, mindfulness och självmedkänsla.  
Du kan hitta hela vårt kursutbud på webben.

Vi erbjuder individuella samtal, rådgivning, kurser 
och workshops som hjälper dig som student till 
förändring, utveckling och ett bättre mående. 

Studenthälsan arbetar med frågor kring hälsa och 
livsstil, alkohol och droger och stöd för studenter 
med funktionsnedsättning.
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Alla Utskott på Liu har en aldelles egen maskot, 
SKAms maskot heter LemurHen och är våran egna 
kramgoa lemur! OBS LemurHens pronomen är 
hen!

Lemurhen

30



 OJ vad vi längtar att lära känna er!  
Det hoppas vi att ni också gör kära Nollan.  

Sålänge: undrar du något, HÖR AV DIG! Vi 
svarar på allt och lite till. 

vi ses nollan
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Mannam: koreansk resturang. Adress: Västgötegatan 20, 
Norrköping

Antikvariatet: Adress: knäppingborgsgatan 7, Norrköping
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