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VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH GÖTA STUDENTKÅR!

Det ultimata sättet att lära känna de man ska spendera de 
kommande åren med, man alltid har någonstans att vända sig.

– Hanna Karlsson, student på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
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VAD TYCKER TIDIGARE DELTAGARE OM INSPARKEN?

Anna Blom
1. Phaddrarna och kvällar-
na på Kårkällarn - med de 
uppdrag vi hade.
2. Alla aktiviteter och att lära 
känna nya människor och 
Gbg!
3. Det är härligt att visa de 
nya studenterna varför just 
GU och pedagogen är det 
roligaste och bästa alterna-
tivet. Jag hoppas kunna ge 
svar på de frågor jag själv 
hade när jag började!

Sixten Rosenfeld
1. Svårt att säga, men i 
efterhand så har jag nog 
skrattat mest åt då vi badade 
i poseidon.
2. Ögonblicket då gruppen 
“klickar” när alla känner sig 
bekväma med varandra och 
ser till att alla har så kul som 
möjligt.
3. För att min egen inspark 
var så otroligt ROLIG! Mycket 
av den härliga stämning vi 
hade i våran grupp berodde 
på att vi hade engagerade 
phaddrar som inte tvekade att 
hjälpa till med allt som rörde 
gruppen, både i skolan och 
under Insparken.

Anders Johansson
1. När jag blev årets Rookie!
2. Alla nya kompisar.
3. Det är roligt att träffa nytt 
folk!

Jakob Horvath
1. Allt!
2. Gemenskapen!
3. Kul att lära känna nya 
kompisar. Jag hade själv en 
väldigt bra inspark och jag vill 
dela vidare.

Hanna Karlsson
1. Det bästa minnet från min 
egen inspark måste vara att 
bygga lådbil tillsammans med 
mitt lag. Då lärde jag känna 
några av mina bästa vänner.
2. Det bästa med Insparken 
är att det är det ultimata sättet 
att lära känna de man ska 
spendera de kommande åren 
med, och att man alltid har 
någonstans att vända sig.
3. Det finns otroligt många 
möjligheter för dig som ny 
student att ha den bästa och 
roligaste studietiden. Genom 
Insparken vill jag hjälpa till att 
skapa en plats för dig att lära 
känna massor av nytt folk och 
hitta vägar till ett fortsatt rikt 
och socialt studentliv!

1. Vilket är ditt bästa minne från din egen inspark?
2. Vad är det bästa med Insparken?
3. Varför var/är just du phadder för Insparken?

VAD ÄR EN SITTNING?
En sittning är lite som en kräftskiva, fast utan roliga hattar! Det är helt enkelt en middag där gästerna äter och dricker 
gott tillsammans samtidigt som man deltar i studentikosa sånger och ser ett och annat underhållande gyckel/spex. 
Dessa middagar brukar vara väldigt trevliga och de är dessutom alltid till studentvänliga priser!
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Pedagogens Inspark HT18

Är du redan nu taggad på insparken? Gå med i vår facebookgrupp 
för mer info! Du kan också spana in mottagning.wordpress.com.

En phadder är kort och gott en fadder med en konstig stavning på namnet. Fråga oss 
inte varför det stavas just såhär, det bara gör det och så får det bli.  Våra phaddrar 
finns här för dig och de andra nya studenterna. En phadder är alltid glad, taggad 
och har dessutom alltid extra bra koll på var föreläsningssalen ligger, vilka böcker du 
faktiskt behöver till vilken kurs och var det bästa lunchstället finns. 

Phaddrarna är frivilliga studenter som ställer upp och är med under mottagningen just 
för att de tycker att det är så roligt att välkomna nya studenter. Du känner igen dem på 
deras t-shirtar med ”Phadder” tryckt på framsidan. 

VAD ÄR EN PHADDER?  

Hej och grattis till att du skall börja studera vid Göteborgs Universitet!
I samband med att terminen och studierna drar igång kommer Göta studentkår tillsammans med två olika sexmästerier att hålla 
en inspark för alla nya studenter. Här har man chansen att delta i en massa olika roliga aktiviteter (exempelvis spårvagnsfest, 
amazing race, pubrunda, sittningar och en hel rad med överraskningar), träffa nya vänner för livet och få hjälp och guidning av 
våra fantastiska phaddrar!

Vad är egentligen en inspark?
Insparken, som är en del av Göta studentkårs mottagning, hålls för de nya studenterna och arrangeras av föreningsaktiva stu-
denter (vanligtvis sexmästerier – då sexmästeri betyder festförening!) i samarbete med Göta studentkår. Under insparken kommer 
det hållas en mängd olika aktiviteter. Aktiviteterna startar vanligtvis 17.00 varje dag och sträcker sig mellan måndag-lördag de
första tre veckorna på terminen. Som ny student är man självklart med hur mycket eller lite man vill, det finns de som går på alla 
aktiviteter och de som bara dyker upp på en eller två stycken, allt funkar!

De två sexmästerierna

OM P6
P6 är en förkortning av Pedagogsexmästeriet och de verkar under 
Göta studentkår. P6 grundades redan 1981 och är ett av de äldsta 
sexmästerierna på Göteborgs universitet. De är ett härligt gäng kläd-
da i röda overaller med ett grönt vänsterben som bland annat fixar 
mottagning, fester, sittningar och pubar. P6 har många medlemmar 

som återkommer till deras aktiviteter även långt efter att de har avslutat sina studier. Detta tycker P6 visar på deras 
fantastiska sammanhållning, både internt och externt. Du kommer med största sannolikhet att stöta på dem någon 
gång under din studietid, i korridorerna på Pedagogen, studentpuben Kårkällarn eller på någon pub i Vasa där de 
hänger efter avslutade möten.

Du hittar dem här: Facebook: P6 Göteborg | Instagram: @p6_gbg

OM LoL6
Lek- och Lärsexmästeriet arbetar för en större gemenskap studenter mellan. 
Alla studenter vid Göteborgs universitet är välkomna att söka sig till dem. De 
vänder särskilt blicken mot alla pedagogstudenter vid Göteborgs universitet 
som vill vara en del av sexmästerivärlden. Du kommer att se dem i turkosblå 
overaller, med ett rosa vänsterben och ett lila högerben. Grabba tag i en av 
dem om du vill veta mer eller bara ta en pratstund! Motivationen bakom namnet 
”Lek- och Lärsexmästeriet” ligger i att majoriteten av dem ska bli lärare (Lär) 
och de är ett sexmästeri (Festförening) och fest och kul är det de är bra på 
(Lek)

Du hittar dem här: Facebook: Lek- och Lärsexmästeriet LoL6 | Instagram: @lol6gbg
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DATUM/TID AKTIVITET PLATS

Följ oss! @gotastudentkar 
Besöksadress: Studenternas hus, Götabergsgatan 17. 411 34 Göteborg.
Expeditionen har öppet mån & ons 10-16, tis 12-16, tors 10-18, fre 10-13.

www.gotastudentkar.se

SCHEMA

OM GÖTA STUDENTKÅR
Göta studentkår företräder dina intressen gentemot universitetet och arbetar med 
att förbättra både din utbildning och din tid som student i Göteborg.

VAD GÖR EN STUDENTKÅR?
Studentkårens viktigaste uppgift är att bedriva utbildningsbevakning. Det innebär 
kort sagt att vi är med och för fram studenternas perspektiv när beslut tas på 
universitetet som på något sätt påverkar din utbildning. 

Vi kvalitetssäkrar, kommer med förslag och säger ifrån när ett beslut riskerar 
att drabba våra studenter negativt.  Vi arbetar tillsammans med universitetet för 
att säkerställa att din utbildning lever upp till dina förväntningar. Genom att betala 
kåravgiften legitimerar du vår verksamhet och tar ställning för ökat studentinflytande 
på Göteborgs universitet. Bli medlem redan idag på gotastudentkar.se!

Göta studentkårs presidium 2018/19. 
Jesper, Axel och Anneli.

3/9 KL 17:00 Intro + Grillning KH-salen + Slottsskogen

4/9 KL 17:00 Fångarna på Pedagogen A-Huset

5/9 KL 15:00 Götamässan + Kårkällar'n + Uppdrag Studenternas hus / Kårkällar'n

6/9 KL 17:00 Amazing race

7/9 KL 17:30 Spårvagnsfest + Karaokepub Vagnhallen Gårda + Kårkällar'n

8/9 KL 18:00 Övningssittning + Efterhäng Gruppen för sig + Studenternas hus

10/9 KL 17:00 Bowling/shuffleboard Starbowling Odinsgatan

11/9 KL 17:00 Netflix and chill + Skräcknatta KH-salen + Slottsskogen

12/9 KL 17:00 Kårkällar'n + Uppdrag Studenternas hus / Kårkällar'n

13/9 KL 17:00 Pubrunda Start: KH-salen

14/9 KL 17:00 Mysteriet i Göteborg Studenternas hus

15/9 KL18:00 Temasittning Studenternas hus

17/9 KL 17:00 Programdag Himlabacken

18/9 KL HEMLIGT Överraskning Inga kommentarer

19/9 KL 17:00 Kårkällar'n + Uppdrag Kårkällar'n

20/9 KL 17:00 Maskeradbrännboll Slottskogen

21/9 KL 17:00 Redovisning + Efterhäng KH-salen

22/9 KL 18:00 Finalsittning Berg 211

Kontakta huvudarrangörerna / gudphaddrarna på gudphadder@gota.gu.se


