
 

 

Fra linjeforeningen EMIL (Energi- og Miljøstudiet) ved NTNU (v/Katrine Merkesdag Hall, 
fadderansvarlig i 2014) 
 
 

Retningslinjer for faddere 
 
 
Inkluder alle 
Det sier egentlig seg selv, men det er urolig viktig at alle, både faddere og fadderbarn, 
føler seg velkommen og inkludert. Som fadder er det ditt ansvar at dine fadderbarn får en 
best mulig fadderperiode og oppstart på studiet. Noen vil oppleve å ikke «klikke» helt med 
sine fadderbarn, husk at ikke alle har samme interesser. Likevel skal du gjøre ditt beste for 
at fadderbarna skal trives og ha det bra. Vær den fadderen du skulle ønske at du selv 
hadde da du var fadderbarn. 
 
Drikkepress 
Nye studenter skal ikke oppleve drikkepress i fadderperioden. Det skal være helt greit å si 
nei til å drikke alkohol, og ingen skal bli stemplet som kjipe av den grunn. Se an 
faddergruppen din før du drar igang drikkeleker på vors, det er ikke alle som synes det er 
like moro, og det kan være vanskelig å være den eneste som ikke vil være med.  
 
Arrangementer og opplegg i fadderperioden 
Som fadder er det en stor fordel om du deltar på alle arrangementene i fadderperioden. 
Med unntak av festene som bare er for barna skal alle fadderbarn alltid ha minst én 
fadder å dra sammen med på arrangementene i fadderperioden. Det skaper også 
samhold i faddergruppen om alle er med på mye. Sørg for at fadderbarna får nok 
informasjon om hvor og når og hva, og oppfordre til å være med på det som skjer. Det kan 
også være greit å avtale å møtes et sted som er kjent for alle. Husk at mange av 
fadderbarna bare har vært i byen noen få dager og ikke er kjent enda.  
 
Positiv innstilling 
Prøv å vise en positiv innstilling til absolutt ALT som har med Energi og miljøstudiet og 
EMIL å gjøre når du er med fadderbarna. La være å kritisere fag, forelesere, 
øvingsopplegg, Teknostart osv osv. Det er viktig at førsteklassingene får muligheten til å 
møte alt dette uten å ha et forhåndsinntrykk av at det er kjipt. Det du som fadder forteller 
kommer fadderbarna dine garantert til å tro på, din mening har utrolig mye å si! Det 
samme gjelder EMIL-arrangementer, både i fadderperioden og resten av året. Ikke fortell 
om eventuelle ting som ikke fungerte i fjor. EMIL-fester er utrolig moro, få 
førsteklassingene gira på å være med på alt som skjer!  
 
Din rolle 
Husk at du er den første Energi og miljø-studenten de nye studentene møter. Din 
oppførsel og dine tanker og meninger kan fort oppfattes som det som er vanlig for alle 
emilere, og studenter på Gløshaugen og i Trondheim generelt. De fleste vet ikke noe 
særlig om hva det vil si å studere, og det førsteinntrykket du gir har veldig mye å si. Vær et 
forbilde for fadderbarna dine! 
 
Små tips og triks  
 
- Når dere er delt inn i faddergrupper skal alle fadderne vise sin gruppe rundt på campus. 
Dere vet selv hva som er greit å vite om, men tips til steder å vise barna kan være 



 

 

lesesaler, auditorier,grupperom (vis hvordan romres. funker!), innleveringssted, IT-øvinger 
og Energi og miljø-regneøvinger, kantiner osv. 
 
Rekruttering 
Det særegne med EMIL er alle våre flotte komiteer. For at komiteene skal leve videre 
trengs nye medlemmer, og førsteklassingene spiller en viktig rolle i og med at mange 
studenter fra høyere trinn faller av etterhvert. Fortell om de ulike komiteene og oppfordre 
barna til å engasjere seg! Fortell også fadderbarna dine om EMIL-arrangementer gjennom 
året og sørg for at de er klar over at de har mulighet til å være med å arrangere dem 
gjennom å engasjere seg i komiteer. Noen av arrangementene er EMIL-festivalen, EMIL-
lekene, Låvefesten, Vin, klin og vårfest og 17. mai-frokosten.  
 
Studentfrivilligheten i Trondheim er en av de største i landet, og er et fantastisk fellesskap 
å ta del i. Ved semesterstart kommer alle organisasjoner, prosjekter, festivaler osv. til å 
bleste for de nye studentene. Det kan være vanskelig å få oversikt og mange kommer til å 
være redd for at de ikke har tid til noe utenom skolen. Fortell om fordelene ved å ha 
frivillige verv, selv om du kanskje ikke har erfaring fra det selv har de fleste et inntrykk fra 
venner og bekjente som har det. Det å delta i f.eks. UKA eller ha et verv i en linjeforening 
gir utrolig mye erfaring, nye bekjentskaper og uforglemmelige opplevelser, og tilfører mye 
til det å være student.  
 
Vanskelige situasjoner 
 
- Et fadderbarn blir altfor full på fest 
Følg litt med på hva som skjer. Det er veldig kjedelig å være den som dreit seg ut foran 
hele klassen første kvelden. Hvis fadderbarnet ditt blir så full at han/hun ikke kan ta vare 
på seg selv skal du passe på at vedkommende kommer seg hjem eller til et sted han/hun 
kan sove. Dersom personen er så full at du er usikker på om det kan være fare for helsen 
skal du ringe legevakten. De har døgnåpent og er der for å hjelpe. Ring heller en gang for 
mye enn en gang for lite. Ta også kontakt med et styremedlem i slike tilfeller.  
 
- Et fadderbarn blir skadet/syk i forbindelse med et arrangement 
Hjelp vedkommende med å ta kontakt og evt. komme seg til legevakten hvis det er 
nødvendig. Ellers hjelp til med det han/hun evt. trenger hjelp til. Gi beskjed til styret. 
 
- Et fadderbarn opptrer voldelig/truende (mest aktuelt i forbindelse med alkoholbruk) 
Gjør det du kan for å roe ned og fjerne vedkommende fra situasjonen. Dersom det ikke er 
noe du kan gjøre uten å utsette deg selv for fare vil det stort sett være vakter som du kan 
ta kontakt med. Ta også kontakt med styret. 
 
- Et fadderbarn havner litt utenfor gruppen 
Mange synes det er vanskelig å ta kontakt med nye mennesker, og i en faddergruppe kan 
det skje at én havner utenfor. Som fadder er det ditt ansvar å få vedkommende til å 
føle seg inkludert og velkommen. Ta alltid kontakt når et av fadderbarna dine ikke møter 
opp, og prøv å oppmuntre til å være med på ting uten å legge for mye press. Noen har 
ikke lyst til å være med på fest og det skal være lov, men det skal ikke være fordi man ikke 
føler seg som en del av gruppen. Det kan skje at fadderbarnet ditt dummer seg ut eller har 
et «sosialt uhell», gjerne på fylla. Ikke gjør noe nummer ut av det, men vær tilstede 
dersom han/hun vil prate om det. 
 
Husk at du alltid kan ta kontakt med en av oss i styret med store og små problemer som 
måtte oppstå. Vi kan ikke fikse alt, men vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe til. Vi kommer til å 



 

 

være tilgjengelige og (stort sett) edru på alle arrangementene i fadderperioden, så ikke nøl 
med å ta kontakt.  
 
Som sagt er sanger og skåler supert for samholdet, og en viktig del av det å være en ekte 
Trondheimsstudent! Dere kan jo selvsagt alle sangene allerede (?!) men her er noen av de 
viktigste likevel.  


