
 Hej! 

STRETCH som är fysioterapeuternas linjeförening vill varmt välkomna dig som blivande 
fysioterapeutstudent till Mälardalens Universitet! 

Vi tycker att du har gjort ett fantastiskt val med att börja på MDU och vi ser fram emot att få 
lära känna dig. Vi kommer under de första två veckorna se till att du inte har tråkigt! Dessa 
fullspäckade veckor kallas Rookieperioden, där vi kommer arrangera olika sorters aktiviteter, 
rundvandringar och fester. Detta kan givetvis göras med eller utan alkohol som tillsats. 
Rookieperioden är ett underbart tillfälle för dig att lära känna alla dina blivande 
klasskamrater men även Västerås som stad, så missa inte det! 

Introduktionsdagen, måndagen den 16/1, kommer vara en heldag som innehåller upprop, 
rundvandring på skolan med oss och vi kommer även visa upp fysioterapeuternas del av 
skolan. Leta efter ett par glada personer i ROSA overaller! 

Gå gärna med i gruppen ”Fysioterapeuter MDU VT 2023” på Facebook där vi kommer lägga 
upp schema för rookieperioden och annan viktig information angående utbildningen och 
skolan. Vi kommer lägga ut mer info på där när det närmar sig, är det någon som inte har 
facebook hör av er till någon av oss via sms. 

Om du vill ha mer information om vår linjeförening, STRETCH, kan du kolla in vår 
Facebooksida som heter ”Stretch MDU.” 

STRETCH finns även på instagram: stretch_mdu. Under rookieperioden kommer vi även 
använda oss av hashtagen #stretchmdu2023, så häng med där med! 

Om det är någon information som du tycker är viktig att vi får reda på exempelvis om du har 
allergier, specialkost eller annan sjukdomsdiagnos så är det bara att höra av dig till någon av 
oss innan allt drar igång. Det är både för dig och vår säkerhet! 

Du får jättegärna höra av dig till någon av oss på sms, telefon eller på Facebook om du har 
den minsta lilla fråga, det kan vara vad som helst mellan himmel och jord, exempelvis 
utbildningen, vår förening STRETCH, Västerås som stad eller skolan. Vi har också varit 
rookies en gång i tiden.���� 

 

Tilda Jansson 070-7799564  

Josefine Borgersen 072-9640860 

 

P.S. Ett stort tips är att försöka fylla hela din frys med matlådor då det inte kommer finnas 
jättemycket tid att laga mat under de första 2 veckorna.  

Vi i STRETCH ser fram emot att träffa dig och dina blivande klasskamrater ����  


