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Introduktionspolicy

Inledning
I och inledandet av de nya terminerna så bedrivs det inom Linnéuniversitetets, av
olika studentföreningar, en så kallad Introduktion (även känd som Nollning, Inspark
och så vidare). Denna Introduktion är en serie utav aktiviteter anordnade utav
studentkåren Linnékåren och övriga studentföreningar vid lärosätet.

Bakgrundsinfo
Studentkåren stödjer föreningarnas arbete för att välkomna de nya studenterna till
vårt lärosäte och aktiviteterna som har som avsikt att tillhandahålla en familjär känsla
för att underlätta övergången från det civila livet till studentlivet.
En studentförening på Linnéuniversitetet är en förening som är godkänd utav
Linnékåren och med det har fått studentkårens godkännande att bedriva bland annat
exempelvis utbildningsbevakning och studiesociala aktiviteter för lärosätets
studenter.
Under Introduktionen då dessa studiesociala aktiviteter sätts till sin spets så kan vissa
slitningar uppstå. Och för att undvika detta så författas här en gemensam
Introduktionspolicy för samtliga studentföreningar vid Linnéuniversitetet som
bedriver introduktionsverksamhet. Denna policy har som avsikt att klargöra och
specificera hur introduktionsförfarandet skall genomföras vid universitetet.
Syftet med Introduktionen är att skapa en gemenskap på lärosätet mellan enskilda
individer, kurser, program och föreningar. Föreningarna och studentkåren ska även
arbeta för att studenterna ska uppfatta sig välkomna till sin studietid vid universitetet
och även känna sig bekväma i den nya tillvaron.

Förordningar
Följande förordningar skall gälla vid samtliga introduktionstillfällen på universitetet.
-

Personer involverade i genomförandet av Introduktionen skall vara medvetna
om att de representerar sin förening och studentkåren samt bete sig därefter.

-

Nyttjande utav illegala substanser är strängeligen förbjudet och straffbart i
enlighet med Sveriges lag.

-

En Introduktionsengagerad får under nollningen ej genomföra någon form
av sexuellt närmande gentemot någon utav de nyantagna studenterna på
universitetet eller inleda relation med sexuell karaktär med dessa.

-

En person som är engagerad i Introduktionen skall tillgodose att
Linnékårens gemensamma värdegrunder efterföljes.
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Det avsiktliga skapande av situationer där de nyanlända studenterna känner
sig kränkta eller diskriminerade i någon beskaffenhet. Därigenom är
situationer där de nyanlända studenterna på något sätt utsätts för förnedring,
pressas att dricka alkohol eller där nakenhet uppmuntras förbjudna.

Åtgärdsförfarande
Upprepade överträdelser (eller enskilda om överträdelsen anses grov) gjorda av en
introduktionsengagerad av denna policy innebär en omedelbar avstängning från
Introduktionsverksamheten. Utöver avstängningen åligger det den berörda
föreningen att fortgående administrera sin fadderverksamhet och hantera uppkomna
situationer på sätt som de själva anser passande. Efter avslutad Introduktion skall
föreningen underrätta Studiesocialt Ansvarig om händelsen och en gemensam
bedömning görs utifrån det enskilda fallet.
Upprepade överträdelser (eller enskilda om överträdelsen anses grov) gjorda av en
förening i sin helhet av denna policy skall hanteras utifrån de enskilda fallen.
Överträdelser av denna policy kan innebära en uppsägning av samarbetskontraktet
mellan Linnékåren och den berörda föreningen vilket även innebär ett uppsägande
av föreningens studentföreningsstatus.
Åtgärdsförfarandet gäller ej för de nyantagna studenterna. Om den berörda
föreningen anser en åtgärd vara nödvändig åligger det föreningen att göra en enskild
bedömning.

Sidan 3 av 2

