Nolleperioden
Välkommen in i studentlivet!
Hej!
Vi vill inbjuda dig att delta i vad som sannolikt kommer vara några av de roligaste dagarna du
upplever under din tid här på Campus Skellefteå, nämligen Nolleperioden - ett arrangemang rakt
igenom planerat och genomfört av ideellt arbetande studenter, drivna av engagemang och en
önskan att ge just dig ett lika roligt välkomnande som de själva fick. Vår nolleperiod har ett och
endast ett syfte: att ge dig som ny student en så bra start som möjligt!
Vi har universitetens stöd i ryggen eftersom de vet att studenter som deltagit i Nolleperioden har
bättre sammanhållning med sin klass och därför kan ta sig igenom studierna lättare tillsammans
med sina nya vänner.
För att ge dig ett liten uppfattning om vad det hela rör sig om kommer här lite kort information:
● Nolleperioden arrangeras varje år av Phöseriet. Phöseriet är en undersektion till
Studentföreningen Campus Skellefteå och består av en grupp frivilliga studenter som lagt ner en
massa tid och arbete just för att de nya studenterna ska få ett så bra välkomnande som möjligt.
Nolleperioden pågår i en knapp vecka. Under denna period arrangeras det lekar, tävlingar,
konserter, spex, middagar och utflykter.
● Phösare kallas de frivilliga studenter som ställt upp för att hjälpa till med arrangemangen.
De har under årets gång blivit utbildade i bland annat konflikthantering, ansvarsfull
alkoholhantering, ledarskap och första hjälpen.
● Överphösare kallas de fyra studenter som tagit på sig att organisera hela nolleperioden.
De har planerat vilka aktiviteter som skall hållas, varifrån man ska få alla pengarna, anordnat
phösarutbildningen, samt alla möten som hålls för att skapa sammanhållning inom Phöseriet och se
till att Phösarna är väl förberedda att leda er genom hela evenemanget.
● Skådespelet upprätthålls under hela Nolleperioden och är helt frivilligt. Vill man inte
vara med i skådespelet så behöver man inte. Underförstått är också att man inte förstör för andra
som vill vara med. Skådespelet handlar om en sorts ”rangordning” där Överphösarna står högst
upp. Under dem finns Phösare (som ständigt får dras med Överphösarnas outgrundliga nycker) och
Nollor (de nya studenterna som ännu inte hunnit börja ettan!). Mellan Phösare och Nollor finns
ingen egentlig nivåskillnad, förutom att Phösarna har ett ansvar inför Överphösarna medan
Nollorna bara är där för att ha roligt.
Har inte Nollorna roligt så har inte Phösarna roligt, har inte Phösarna roligt så har inte
Överphösarna roligt, och då blir det typiskt tråkigt!
Tips till dig som ny student:
● Kom på Nolleperioden. Det är en härlig upplevelse där man får många nya vänner. Det är
dessutom en utmärkt isbrytare för hela studietiden. ”Jag minns en gång under min Nolle-P då…”

● Kom på Nolleperioden! Kasta tråkiga fördomar om att nollning bara handlar om
pennalism och alkohol åt sidan och ge oss en chans att visa att det är betydligt trevligare än så.
Första dagen bjuder vi på mat!
● Bjud på dig själv. Alla tycker det är roligt när man gör bort sig. Därför blir det så mycket
roligare om alla gör det hela tiden.
● Tag med pengar. Alla aktiviteter under Nolleperioden är gratis. Däremot har
studentpuben Traversen öppet varje kväll under nolleperioden. Traversen är en fantastiskt mysig
mötesplats som givetvis också erbjuder alkoholfria alternativ. Man kan emellertid inte betala med
kort på Traversen - endast kontanter.
● Respektera skådespelet. Det är kul, och det blir så mycket roligare om alla spelar med.
Även om du skulle känna att det inte riktigt är din grej - tänk på att respektera andras önskan att
delta.

Hur hanterar vi Covid-19?
Vi kommer följa de regleringar som ges av Folkhälsomyndigheten. Även de riktlinjer som finns från
skolans håll kommer följas. Om inte skolan samlar hela klasser så kommer inte vi göra det heller.

Vi i Phöseriet välkomnar dig hjärtligt att delta på Nolleperioden. Har du frågor eller funderingar går
det bra att maila direkt till Överphösarna på overphosarna@gmail.com.
Du kan även komma åt mer information på Nollep.se eller vår Facebooksida!
Välkommen, grattis till alla dina nya vänner, och lycka till!

Överphösarna
Studentföreningen Campus Skellefteå

Preliminärt aktivitetsschema för Nolleperioden:
Onsdag 26/8

Torsdag 27/8

Fredag 28/8

Stadsvandring
14:00
Grillkväll
18.00

Akutionsphejden
18.00

Murder
Mystery
18.00

Lördag 29/8

Söndag 30/8

ToPS
18.00

Nolleuppdrag
12.00

Burträskbingo
18.00

PUCK
18.00

I samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Arctic Game Lab,
FutureGames, Visual Magic och ABF

...

Lördag 5/9

Sittning
18.00

