
Hälsning från generalerna till blivande 
novischer! 

 
Hej kära novischer och stort grattis till er plats plats vid 
Lunds universitet. Blivande sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, specialist- och masterstudenter, det är 
just Ni som fått äran att påbörja denna fantastiska resa i 
Lunds studentliv! 
 
Som många av er säkert vet är Lund den perfekta 
studentstaden, och ni som inte vet kommer snart bli 
varse om detta! Varmt välkomna till en stad full av 
glädje, liv, nationer, korridorer, cykling, spex, plugg, 
utklädning, dans, sång och så mycket mer! För att ni 
ska komma in i detta härliga studentliv finns 
Vårdvetenskapliga Studentföreningen - VÅVS - alltid 
vid er sida.  
 
Ni kanske undrar vilka vi är och vad vi gör? Vi är era 
novischgeneraler och är ansvariga för VÅVS 
novischperiod VT22. Vi heter Nora Bosseldal “G19” 
och Linn Aastrup “G20”. Nora ska påbörja termin 5 på 
sjuksköterskeprogrammet och Linn ska påbörja termin 6 på sjuksköterskeprogrammet. 
Tillsammans med ett gäng fantastiska faddrar kommer vi under de två första veckorna på 
utbildningen ha ett fullspäckat schema för er för att ni ska lära känna varandra, universitetet 
och självklart Lund! 
 
Era utbildningar kommer dra i gång den 24:e januari och under dagen kommer vi att komma 
ut i föreläsningssalarna för att presentera oss och ge er den information ni behöver inför de 
två första novischsveckorna. För er som vill bli lite varma i kläderna inför första dagen 
kommer vi tjuvstarta redan på söndagen den 23:e januari då vi tänkte bjuda er på lite 
välkomstfika.  
 
Under fikat tänkte vi mest hänga, ge lite insideinformation om utbildningarna, svara på 
frågor, visa er runt på skolan och ha det allmänt trevligt. Fikat kommer att äga rum på Health 
Science Centre (HSC) som ligger på Baravägen 3 i Lund. Har ni kommit till Psykiatriska 
kliniken är ni nära, det ligger precis bredvid och den som råkar gå fel är definitivt inte ensam 
om att göra det :)  
 
OBS! För att vi ska ha ett hum om hur många som känner sig sugna på välkomstfika får vi 
be er att skicka ett mail till oss på novischeri@vavslund.se. Anmälan till fikat behöver vi få in 
senast 15:e januari. Skriv gärna om du har några allergier som vi behöver veta om också! 
Fikan kostar absolut ingenting, gratis är gott! 

mailto:novischeri@vavslund.se


 
Joina gärna vår grupp på Facebook också! ”VÅVS Novischperiod VT22” heter den. Där 
kommer vi i största möjliga mån besvara frågor och funderingar som ni kan tänkas ha innan 
terminsstart. Facebookgruppen är också vårt främsta kommunikationsmedel under 
novischveckorna om vi behöver meddela eventuella schemaändringar eller ge ytterligare 
information, så för att inte missa något – gå med! 
 
Följ oss också gärna på Instagram! @vavslund är VÅVS instagram och @vavsnovischeri är 
Novischperiodens instagram! 
 
 
Lite tips innan ni börjar: 
- Det är bra att ta med sig ett hänglås första dagen (eller till välkomstfikat) så att man kan ta 
ett skåp i skolan. Där kan man förvara allt ifrån den tunga litteraturen, bestick till lunchen och 
självklart de blöta ytterkläderna (ja, det regnar mycket i Lund!). Skåpen på bottenplan är 
väldigt poppis så om man inte är snabb får man kanske nöja sig med ett på tredje våningen... 
- Det andra tipset är att ni redan nu går in och anmäler er i Studentlund (studentlund.se). Man 
måste vara medlem i Studentlund för att få gå ut på nationer, bo i studentlägenheter osv. 
OBS! Använd er av direktbetalning/betala med kort, INTE internetbetalning!!! Annars kan 
det ta flera dagar/veckor innan betalningen går igenom. Det brukar krångla för en del 
studenter den första tiden och därför är det bra om ni så fort som möjligt betalar in och 
skriver ut kvittokopian som kommer vara ert tillfälliga ”studentleg” de första veckorna! 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta G19 och G20 på novischeri@vavslund.se 
eller på telefonnumren nedan. Ni kan också maila vår eminenta kårordförande Agnes 
Karonen på ordf@vavslund.se. 
 
Nora “G19” Bosseldal: 0761-88 31 81 
Linn  “G20”Aastrup: 0708-11 97 33 
 
Hoppas ni tycker det här med nollning ska bli riktigt kul, för vi är supertaggade! 
Njut nu av er sista tid utan studier så ses vi snart! 
 
PUSS OCH KRAM, 
G19 & G20 
 

https://www.studentlund.se/

