STUDENT
GUIDEN
VÄLKOMMEN TILL
JÖNKÖPING UNIVERSITY
LÄR DIG ALLT DU BEHÖVER
VETA FÖR EN BRA START!
LÄS OM OLIKA AKTIVITETER
OCH UTSKOTT

JÖNKÖPING
Att bo i Jönköping
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Jönköping, JKPG, Jönkan –
kärt barn har många namn.
Jönköping är en stad där du alltid har nära till pizzerior, kyrkor
och fotbollsplaner. Men staden
är så mycket mer än det, vi har
ju alla caféer och det fantastiska studentlivet också. Var du
än kommer ifrån kommer du
säkerligen att känna dig hemma
i Jönköping, staden som inte är
för stor men inte heller för liten.

häng. Oavsett om du hänger
med kompisar på Vätterstranden och grillar eller sitter
på bryggan vid Munksjön med
hundratals andra så kommer du
att inse att Jönköping är en stad
där du aldrig behöver känna dig
ensam. Studenter i Jönköping
har en stark sammanhållning
och det finns alltid människor
att umgås och utforska staden
med.

Om du som många andra inte har
fått tag i ett boende än, var lugn, det
kommer lösa sig! Här är några råd på
vägen.

I och med att många
studentlägenheter ligger i
centrala Jönköping, precis som
Jönköping University, gör det
att du alltid kommer ha nära till

Så välkommen hit, var du än
kommer ifrån!

Studbo.se - på bostadsportalen hittar
du alla lediga studentlägenheter.
Blocket.se - här kan du både söka
upp lediga lägenheter, och varför
inte skapa en annons om dig själv?

Facebook – det finns en rad olika
facebooksidor för lediga lägenheter.
Privata fastighetsägare och bostadsföretag – dessa kommer du enklast i
kontakt med via deras hemsidor.
Tips: Gå ihop flera personer och leta
tillsammans, ibland kan det vara lättare att få tag i en större lägenhet.

VAD ÄR INSPARKEN?
Insparken finns till för att du som ny student ska bli
välkomnad till både studentlivet på Jönköping University
och till Jönköping som stad. Dagarna på insparken innehåller frivilliga aktiviteter som passar alla.

5 anledningar till varför du inte
får missa insparken
1. Du skolas snabbt in i studentlivet i Jönköping. Vad är
do’s and dont’s i studentlivet? Faddrarna berättar allt.
2. Du får lära dig allt om Jönköping som stad och får veta
vilka platser som är goast att hänga på. Billigaste käket,
godaste nattkäket, insidertips helt enkelt!
3. Du får vara med om roliga och smått galna upptåg
som ja... Du. Inte. Vill. Missa.
4. Du lär känna nya i din klass och faddrar som du kommer ha med dig under hela studietiden. Alltid trevligt att
känna igen ansikten i korridoren om inte annars.
5. Sist men inte minst...

”Du får en oförglömlig INSPARK”
– alla faddrar någonsin

INSPARKS
FESTIVALEN
Under insparken kommer Insparksfestivalen att äga rum och
det är inte vilken festival som helst utan en av de roligaste
och mest satsiga festivaler du kommer att besöka.
Festivalen, som Jönköpings
Studentkår tillsammans med
Jönköping University anordnar,
äger rum på campus där det kommer finnas massa matställen, barer
och sjukt bra musik att ta del av.
Tusentals studenter kommer att
befinna sig på samma plats och
skriksjunga hela natten till alla de
artister som framträder. Stämningen på festivalen kommer att vara
helt otrolig, taggade nya studenter som får uppleva festivalen för
första gången, och faddrar som
har taggat sedan förra årets
festival, det kan inte gå fel!
Campus kommer att bli som ett
hav av ovve-klädda studenter som
aldrig vill gå hem.

ÅRETS
ARTISTER

Beatrice Eli
Icona Pop
Movits!
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FADDRAR

Studenternas
Ordlista
Vad du behöver veta
som ny till Jönköping

AKADEMIN
AKA är studenternas egen nattklubb. Här dansar
och festar vi billigt till klockan två på natten, varje
onsdag. På med ovven så ses vi!
BEER PONG
HLK:s nationalsport. Du prickar motståndarlagets
glas med pingisbollar och ser på när de dricker.
BLUE CREW
Så kallas BC och är de blåas sexmästeri. BC fyller
din studietid på JU fylld med fester, sittningar,
beer pong-turneringar och massor mer.
CAMPUS
Hela högskoleområdet. Här finns biblioteket,
studentservice och samtliga fackhögskolor.

Alla vi som klär oss i de här härliga tröjorna kommer vara era
faddrar under insparken! Vi kommer att visa er alla de bästa
delarna av studentlivet och allt kul som händer på Jönköping
University. Tillsammans kommer vi utforska Jönköping, träffa
massa härliga människor och dansa hela natten på Akademien. Vi har svar på alla era frågor, från var närmsta toalett
finns till vilket dansgolv som spelar bäst musik på kvällen.
Som fadder har vi i uppdrag att se till att alla nya studenter
trivs och har kul. Vi faddrar minns själva hur det är att vara
nya och därför kommer vi att göra vårt bästa för att se till att
alla är bekväma! Vi ser så mycket fram emot att få ta hand
om er och se till att ni har minst lika kul som vi hade på vår
egen inspark. Alla som ni ser med faddertröjorna på sig är
där för att hjälpa er, oavsett färg på overallen.
Så förbered er på sång och dans under nio
fantastiskt roliga dagar! Vi ses snart!
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CAPS
Caps kräver kapsyler, glas, din HLK-handduk och
träffsäkerhet. Välj en motståndare och pricka hens
glas med en kapsyl.
HLK
Högskolan för lärande och kommunikation.
NOLLA
En student med noll högskolepoäng.
OVVE
Ditt nya favoritplagg! Täck den med märken och
slit den med hälsan!
PEDSEX PARK
Pedsex är de rödas sexmästeri. Precis som BC
håller de olika evenemang.
SEXMÄSTERI
Det finns två sexmästerier på HLK – ett för de
blåa, och ett för de röda. Sexmästerierna är de
som bland annat arrangerar och gör din inspark
oförglömlig!
SITTNING
En sittning är en bjudning med mat och underhållning. Din biljett köper du i förväg, kom ihåg
att köa i god tid!

Insparken starter
package
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Telefonladdare
En laddad telefon säger
sig självt.

Skärp
För en ovveoutfit on
point.

Textillim
För att pimpa ovven.

Kontanter
Cash is king.AKA-garderoben tar enbart mot
kontanter för väskor, jackor är dock alltid gratis!

Regnponcho,
solglasögon,
paraply

Smutsiga sneakers
Oömma skor för häng i
hälsoparken och dans på
AKA.

”Kläder efter väder”
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LOK

UTSKOTT
LOK har två studiesociala utskott
som heter Blue Crew och Pedsex
Park, de arrangerar insparken,
sittningar och andra event.

LOK är studerandeföreningen
på HLK. Det vill säga studenterna vid HLK:s gemensamma
röst. Alla som läser en kurs på
HLK är medlemmar i denna
förening genom den obligatoriska kåravgiften. I LOK:s
styrelse sitter studenter från
HLK som blivit invalda av
medlemmarna på föreningens
stämmor. Alla är studerande
på något av skolans program,
förutom ordförande som tar
studieuppehåll under sin ordförandeperiod.

Hype.

Ett ideell reklambyrå som heter
Hype. Syftet är att ge studenter arbetslivserfarenhet under
studietiden.

Studenternas egna radiokanal,
RadioK. Här har du som student möjligheten att göra en
podcast eller ett radioprogram
som sänds via nätet till övriga
studenter.

LÄ

N

Utbildningsutskottet. Detta är
utskottet som jobbar för dig,
dina rättigheter som student
och för att utbildningen ska
hålla kvalité sett från
studenternas håll.
RA

10

ND

EO
CH

K OM

M

I
UN

KA

TI

O

11

CAMPUS
1. Högskolan för lärande och kommunikation - HLK
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2. Jönköpings tekniska högskola - JTH
3. Jönköping international business school - JIBS
4. Hälsohögskolan - Hälso
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5. Högskolebiblioteket
6. Jubel - Studentpub
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7. JU-kort station
8. Studenternas hus
9. Campus arena
10. Internationella relationer
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STUDENTKÅren
Som student på Jönköping University är du med och utformar dina studier. Studentkåren är din röst under studietiden och ger dig möjlighet att vara med och påverka
din utbildning. Studentkåren finns till för att svara på
frågor om allt vad högskolestudier innebär.

dress code
Du har nog mest sett röda och blåa overaller, det beror på att det är
högskolan för lärande och kommunikations färger. Men även grön-, gul- och
vitklädda studenter springer runt på campusområdet och Akademien.
Kanske har du till och med sett en svart overall. Här får du svaret på vad de
olika färgerna egentligen betyder!

Vad får jag ut av att vara med i studentkåren?
Som medlem i studentkåren får du inte bara campus billigaste ka e, du får även ta del av alla de
evenemang som studentkåren anordnar. Dessutom får du vara med på studentkårens årsmöten
och bland annat säga vad du tycker att kårens
resurser ska gå till. På så sätt har du som student
stor makt över din utbildning.
Studentkåren erbjuder också en rad olika förmånliga erbjudanden, mer om dessa kan du läsa här.

Hur fungerar medlemskapet?
För ditt medlemskap i studentkåren betalar du
en terminsavgift som baseras på hur många
högskolepoäng du läser. Medlemskapet behövs
för att du ska kunna skriva tentamina och ännu
bättre: komma in på studenternas egen nattklubb,
Akademien. Medlemskapet gör det även möjligt
för studentkårens representanter att göra inte bara
din, utan alla studenternas röst hörd.

En blå overall betyder
att man läser ett kommunikationsvetenskapligt
program. De blåa representeras av sitt sexmästeri
Blue crew.

Pedagogerna bär rött och
deras sexmästeri heter
Pedsex Park.

De gulklädda studenterna är de som läser
på Jönköpings tekniska
högskola, JTH, de kallas
för teknologer och deras
sexmästeri heter HI-LIFE.

Studenterna med vit
overall är hälsoiter, de
läser på hälsohögskolan
och deras sexmästeri heter
Cellskapet.

De gröna overallerna
bärs av studenterna på
Jönköping international
business school. Dem
brukar vi kalla för JIBS:are.
Deras sexmästeri heter
Sexkreation.

Qult med sina svarta
overaller tillhör inte något
program. Medlemmarna
i qult reser till andra
högskolor och universitet
för att uppleva deras qultur
och håller även i ett antal
sittningar varje år.
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Blue crew
16

Blue Crew är det kommunikationsvetenskapliga programmets sexmästeri. Vi jobbar
aktivt för att skapa en stark
sammanhållning mellan studenterna. Som medlem i Blue
Crew får du vara med och
anordna sittningar samt andra
meningsfulla arrangemang för
studenter. Du får också träffa
många sköna studenter från de
andra skolorna. Samtidigt är vi
några av dom som syns mest
på Akademien då vi turas om
att jobba bakom baren. Det
viktigaste av allt är också att vi
anordnar höst- och vårinsparken på skolan för att välkomna alla nya studenter hit till
Jönköping.
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PEDSEX PARK
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Vi är pedagogernas studiesociala utskott under LOK,
PedSex Park. Vi ordnar olika
event för pedagogerna och
övriga studenter på och utanför
skolan. Våra två huvudfokus är
höstinsparken och sittningarna
som vi anordnar men vi gör
även kul saker vid sidan av.
Vi håller i den årliga Dodgeball-turneringen och gör även
vad vi kan för att uppmärksamma olika samhällsproblem. Till
exempel har vi haft en kampanj
för att samla in pengar till UNHCR. Vi har en sådan möjlighet
att nå ut till många människor
och den vill vi utnyttja på bästa
sätt!
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REGLER FÖR OVVEN
Nu till det kanske viktigaste delen av din tid på
JU, förutom själva plugget i
sig. OVVEN. En student på
Jönköping University har sin
ovve på sig varje gång det
vankas fest och happening
på Akademien, och självklart
varje dag under insparken.
Ovven som du kan köpa första dagen på insparken kommer att bli din bästa vän av
många anledningar. Den är
inte bara bekväm och ofantligt snygg, den visar också
vilken skola och utbildning
som du tillhör. På HLK är de
blå kommunikatörer och de
röda är pedagoger.
Självklart finns det vissa regler
du bör följa för att undvika
sneda blickar från de andra
studenterna.

I.
Alla studenter på HLK får ett LOK-märke till sin ovve som sätts på lämplig
plats. Inte nog med det, alla olika program på HLK har ett eget märke så
beroende på vad det är du kommer studera får du ett speciellt märke när du
köper din ovve.

II.

De märken som du får vid sittningar och happenings klistrar du snabbt som
ögat fast så att det inte försvinner. Var du sätter dem spelar ingen roll, men de
då håller mest kära sätter du närmst ”det allra heligaste”. Är det nu så att du
köper ett märke vars event du inte gått på sätter du märket upp och ned på
ovven.

III.

Om du känner dig osäker på hur du optimerar din ovve-upplevelse vare sig
det är hur du sätter fast märken eller knyter ärmarna så kan du alltid be dina
faddrar om hjälp. De är experter vid det här laget och minns själva hur det var
när de inte ens fick av korken till limmet.

IV.

Ovven får endast tvättas om ägaren är iklädd den. Bada i en sjö eller duscha,
ni väljer själva!

V.

Om du får för dig att idka intimt fysiskt umgänge med någon som har annan
ovvefärg ska det vänstra benet bytas med varandra.
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BEER PONG
Beer Pong. Detta underbara spel.
I sann studentikos anda spelar
självklart även vi på Jönköping
University Beer Pong. Under både
insparken och din studietid kommer du att stöta på många tillfällen
där du kommer få möjligheten att
slipa dina kast. Studsa eller kasta
bollen ner i motståndarnas koppar
och alla kommer se upp till dig.
Under terminen håller Blue Crew
i turneringar där studenter får
chansen att visa upp sina
färdigheter.
Spelet går ut på att två lag vid
varje bord har 6 koppar, fyllda med
valfri dricka, i vilka motståndarlaget
ska försöka pricka med pingisbollar. Låter ganska enkelt eller hur?
Fel! Beer Pong är ett komplext spel
där finess, ett bra handarbete och
handmotorik krävs. Men som vi
alla vet är det viktigaste att ha kul,
övning ger färdighet vänner! Kasta
lugnt så ses vi vid borden.
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CAPS
Caps; ett spel, en livsstil eller bara ett
tidsfördriv? För studenterna på JU är Caps
det perfekta tillfället att umgås och “bonda”, sittandes i en härlig skräddarställning
på golvet. Spelet går ut på att muggar,
fyllda med valfri dricka, står i mitten av en
ring av människor. De som sitter i ringen
ska sedan försöka pricka sina motståndares muggar med kapsyler. Om du prickar en mugg bildas det en kapsylkastande
duell mellan dig och muggens ägare. Den
som missar först får dricka upp innehållet i
sin mugg. Lika lätt som det låter. Förutom
själva prickandet av muggar...
Kapsylerna som kastas är allt annat än
förlåtande så du kommer uppleva både
fram och motgång under dina stunder i
ringen. Ett tips är att inte kasta i din egen
mugg, vi har alla varit där och det är ett
svidande nederlag. Kasta för den delen
heller inte i muggen i mitten för i den får
alla deltagare hälla lite av sin dricka och
det är en upplevelse du sent kommer att
glömma.
På ovven kan du hänga din Caps-handduk
som gör att du slipper lägga dina ka- psyler på golvet, hygien är som vi alla vet A
och O. Börja öva biceps för här ska det
kastas i massor. Och glöm inte att kapsylerna ska kastas i muggarna, inte utanför.
Eyes on the price vänner.
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Det finns många alternativ om du vill engagera dig under
studietiden. Utskotten i LOK är bara några och det finns mycket
mer. Allt från att bidra till att utbildningen blir bättre till att göra
en egen podcast! Att engagera sig är både roligt, lärorikt och
du träffar nya människor. Samtidigt är det ett perfekt tillfälle för
att utöka CV:t. Här under presenteras några tips för dig som vill
göra något utöver studierna.

ENGAGERA
DIG UNDER
STUDIETIDEN!

Kursutvärderare och Kursutvecklare: Här får du verkligen chansen att påverka utbildningen för dig och andra. Som Kursutvärderare får du efter kursens slut utvärdera och påverka hur
kursen kan se ut för framtida studenter. Som kursutvecklare blir
du klassens röst och har en ständig kontakt med kursansvarig
under kursens gång för att kunna ändra och förbättra något
under kursen.

JUSA
Skolans idrottsförening
för den sportintresserade,
både fotboll, volleyboll
och massa mer!

JUSTICE
För dig som är en fena på
dataspel så som Leauge of
Legens och CS:GO!

Showtime
Det här är föreningen för
dig som gillar att dansa,
sjunga eller kanske bara
stå i rampljuset på scen.

Spectra
Brinner du för mänskliga
rättigheter och vill arbeta
för en bättre värld? Då är
det hit du ska söka.

WestCoast Nation
En nation som anordnar både taco-kvällar,
räkfrossa och afterskiisittning.
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VAD ÄR en sittning?
En sittning är ett evenemang du inte vill
missa. Sittandes vid ett långbord bjuds
på mat, dryck och underhållning (spex).
Sittningarna anordnas av de olika fackhögskolornas sexmästerier men du kan köpa
biljetter till alla sittningar oavsett vad du
studerar.
Varje sittning har ett speciellt tema och ofta
också en dress code. På en sittning sjunger
och skålar man friskt, sånger och regler
hittar du i ett häfte som du får vid sittningen. Sittningarna sker på Akademien, vissa
sittningar återkommer och andra inte.

NÅGRA
TIPS
Appen Swish
Vid försäljningar av exempelvis ovve och biljetter till
olika events används ofta
betalappen Swish, så den
är mycket bra att ha!

Glöm inte: köerna till sittningar kan bli
riktigt långa – se till att vara ute i god tid
på utsatt datum.
Insparksappen
En app där all info angående
insparken kommer att nnas!
Det allra viktigaste för dig som
ny, i ett mindre format! Håll
utsikt efter var du kan hämta den i Facebook-gruppen
”New Student at JU 2017. Där
kommer även all viktig information komma upp när insparken
närmar sig.

Nu har vi gett dig
massa tips och bra info
inför din kommande
inspark och studietid på
Jönköping University.
Men stopp! Det kommer mer! Här är några
saker som kan vara bra
att ordna innan insparken.

JLT- appen
Om du åker buss från och
till skolan kan Jönköpings
Länstrafiks-app vara bra att
ha. I den kan du hålla koll på
när sista bussen hem går och
vilka bussar du kan ta för att
komma till rätt ställe.

Ladda batterier på telefonen
Det är mycket viktigt för faddrarna
att kunna komma i kontakt med
alla nya studenter under dagarna
och på kvällarna för att se att alla
har kommit hem, så se till att ladda
upp! (Och förresten, tar du bilder
och laddar upp på sociala medier
kan du använda insparkens hashtag
#kickofflove17 för att visa hur kul
du och dina nya vänner har det).
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AKADEMIEN
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