
Välkommen till vårens Novischperiod!

Först och främst välkommen till Fysioterapeutprogrammet i Lund!! Som vi är glada över att just
Du har fått en plats till denna fantastiska utbildning och ser nu fram emot att få se Dig i HSCs

lokaler om några veckor.

Lund är en studentstad som inte bara erbjuder högkvalitativa utbildningar, utan även fantastiska
möjligheter att engagera sig i oändligt många aktiviteter. Det finns allt från föreningar, nationer,

sportlag och spex till studentkårer, där den viktigaste utav alla såklart är fysioterapeuternas
egen sektion SSGI. SSGI drivs av studenter som arbetar med stort engagemang för att göra

programmet så bra som möjligt.

Jag som skriver till Dig nu heter Dux och jag är ledare för “Novischeriet”. Vi i Novischeriet och
ett härligt gäng faddrar vill hälsa Dig hjärtligt välkommen till vårens novischperiod! Att börja

något nytt kan ibland kännas läskigt och skrämmande men också alldeles, alldeles underbart.
Novischeriet har jobbat hårt och länge för att ni som börjar till våren ska kunna få en legendarisk

novischperiod som det i framtiden kommer att sjungas om i alla stora salar. Därför, för att den
ska bli så fantastisk, behöver vi DIN hjälp… För vad är en novischperiod utan novischer?

Novischperioden för fysioterapeutprogrammet, som sträcker sig över tre veckor, är fullspäckad
med härliga aktiviteter. Lekar och tävlingar blandas med såväl fest som mys och jag kan

personligen lova att det är en tid som Du absolut inte vill missa. Du får en superchans att träffa
nya vänner, lära känna de andra i klassen samt de faddrar som går i övre terminer. Du får

dessutom ta del av det bästa Lunds studentliv har att erbjuda. Även om man inte kan vara med
på allt rekommenderar jag varmt att vara med på så mycket som möjligt.

Jag tänker redan nu ge Dig två extra viktiga datum som är bra att skriva in i kalendern.
Söndagen den 23 januari kommer en välkomstfika anordnas på HSC med några äldre kursare.

Det är en perfekt start för att lära känna både varandra och skolan samt få några familjära
ansikten inför första dagen. Mer information kommer komma närmare kursstarten.

24 januari: Novischperioden startar direkt första skoldagen och sträcker sig som sagt under 3
veckor.

Årets novischperiod påverkas tyvärr precis som allt av pandemin och vissa anpassningar
kommer att göras. Exakt hur det kommer att påverkas återstår fortfarande att se då det beror på

andra delar av studentlivet som exempelvis nationer.

Ett hett tips inför studiestart är att bli medlem i Studentlund som bland annat ger Dig jättebra
studentrabatter och tillträde till nationerna där man kan äta brunch/lunch, gå på sittning,

nattklubb och göra andra roliga aktiviteter. Kika in på https://www.studentlund.se! (Detta kan
även göras vid starten av novischperioden så var inte orolig om det är krångligt på egen hand)

Saker som kan vara bra att packa med: utklädningslådan, ”kläder efter väder”-kläder, cykel, ett
glatt humör och tävlingsandan. Det förekommer även vissa få event som kostar en liten slant.

Vad som kommer att ske mer specifikt under novischperioden kommer informeras om allt
eftersom perioden är igång.

https://www.studentlund.se/


För att få mer info om novischperioden önskar vi i Novischeriet att Du går med i
facebookgruppen: Novischperiod Fysioterapeutprogrammet Lund VT22. I denna grupp

kommer även schema över novischperioden att läggas ut.
Är något oklart eller om Du har några frågor så når Du mig lättast på

novischeriet.dux@gmail.com. Alternativt lägg till mig på facebook och skriv ett meddelande där.
Du hittar mig på https://www.facebook.com/Dux.General

Med detta sagt vill jag nu tacka för mig, och jag med mina generaler + faddrar ser fram emot att
få träffa Dig i vår!

Ad infinitum

//Dux med Novischeri
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