
GRATTIS OCH VÄLKOMMEN!!
Önskar linjeförening för sjuksköterskestudenter MDU Eskilstuna

VÄLKOMSTBREV FRÅN VIPS
Grattis till ett bra val! Välkommen till oss på sjuksköterskeprogrammet! I samband med terminsstart
inleder alla studenter en “kick-off period” för alla nya studenter en ROOKIE-period som är till för att
välkomna nya studenter till skolan, underlätta för alla nya människor att träffas och lära känna
varandra, och förstås - ge er möjlighet att lära känna tidigare studenter på samma program.

VILKA ÄR VIPS?
Vid Mälardalens universitet finns flera olika linjeföreningar som är knutna till respektive program på
högskolan och VIPS är sjuksköterskestudenternas linjeförening, Vi arbetar för att kommunicera med
MDU i frågor som rör vår utbildning och våra studier.

Vi som är med i VIPS Eskilstuna hör alla till sjuksköterskeprogrammet i Eskilstuna och pysslar med
lite olika saker. Bland annat följande:
- Vi hjälper till att introducera nya studenter till högskolelivet på MDU
- Vi ordnar sociala aktiviteter, studieaktiviteter och andra spännande äventyr
- Som förening har vi möjlighet till studentinflytande över våra studier.

Till VIPS Eskilstuna är alla sjuksköterskestudenter välkomna, både som deltagare på våra events och för att
engagera sig i styrelsen och som fadder. Så tveka inte att höra av er till oss om du vill vara en del av vårt arbete

för en kvalitativ utbildning kombinerat med ett roligt och värdefullt studentliv.

https://mdsu.se/studentliv/linjeforeningar/vips-eskilstuna/

FÖLJ OSS GÄRNA FÖR MER INFO: VIPS.ESKILSTUNA

HUR FÅR DU INFORMATION FRÅN VIPS?
I första hand: in och gilla vår officiella instagram-kanal vips.eskilstuna där information
som rör vår utbildning, våra träffar, viktig information, kallelser till möten eller annat som
förmedlas från VIPS.
Lär känna “Vips Eskilstuna” (fiktiv person på Facebook).

Era första veckor i programmet kommer linjeföreningen välkomna er lite extra de första veckorna.
Hur just denna introduktion / ROOKIE-P ser ut varierar lite från år till år.
VIPS Eskilstuna skickar inbjudan på mail (håll koll på skräpkorgen!) till alla som är antagna till
sjuksköterskeprogrammet på MDU till en grupp på Facebook där vi samlar årets klass av
sjuksköterskestudenter HT22. Eran grupp heter SSK Rookie Eskilstuna- HT22, det går självklart
att söka upp den på egen hand om man vill. Information om kommande aktiviteter kommer
publiceras där i första hand. Även information som till exempel hur man hittar litteraturlistor, anmäler



sig till kurser och hur man söker CSN kan finnas där. Gruppen blir en plattform för er studenter att
kunna integrera med såväl oss faddrar som med varandra. Vi finns där för er, vi svarar mer än gärna
på era frågor. Och glöm inte, vi har alla varit nya, vilsna studenter en gång.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer närvara under denna ROOKIE-period!
Är du nervös och inte känner någon sen tidigare? KOM FRAM TILL EN VIPS-FADDER!

ROOKIE-perioden
De första veckorna på varje termin kallas Rookie P och gäller alla nya studenter på universitetet. Det
är en period som är till för er som är nya studenter och vi kommer finnas där för att stötta er och
välkomna er. Under Rookie-perioden kommer skolan vimla av studenter med olika färger på ovvar
(overaller).

VIPS-FADDER: Faddrar är studenter vid högskolan och varje linje representeras av en
viss ovve. Utöver våra faddrar har vi även GENERALER som finns där under dina första
veckor. Du känner enklast igen oss VIPS:are genom RÖD OVVE + VITA KNÄN!

ROOKIE-period “Rookie P”
TA CHANSEN att lära känna dina nya klasskamrater eller ta chansen att lära känna oss
sjuksköterskestudenter som läser på MDU sedan tidigare.
Vi erbjuder något för alla, och har alla möjliga medlemmar i VIPS.

Det är alltid frivilligt att delta! Du måste inte vara med varje gång, du är med så mycket eller så lite
du kan och vill. Vi välkomnar ALLA nya sjuksköterskestudenter till universitetet och hoppas så klart
att ni vill lära känna oss i VIPS och passa på att få tips och trix av de studenter som varit nya på
skolan tidigare! VÄLKOMMEN!

LINJEFÖRENINGENS MASKOT: Hjalmar Hjärncell. Under ROOKIE-P (dina
introduktionsveckor på högskolan) finns det en tradition för de nya studenter att
skydda sin egen maskot (Hjalmar) - samtidigt som andra linjeföreningars maskot
med fördel kan stjälas…..
Vi finns där för att hjälpa er med det som händer under ROOKIE-P. Maskotar,
flaggor, danser…. Pubkvällar, pluggkvällar och mingel. Håll koll på din kommande
klassgrupp på Facebook, så förklarar vi mer.

TIPS FRÅN VIPS - Lite tips, trix och kom ihåg från oss

● Facebook: VIPS Boktorg (begagnad studielitteratur!)
● Facebook: VIPS Läxhjälp (den används till både frågeställningar och efterlysningar)
● Vårt mål är att vi alla vill bli sjuksköterskor!
● Det finns något för alla. Alla är välkomna!
● Tveka aldrig att fråga en fadder!

Hop��� v� �e�!
vipsetunainfo@gmail.com
instagram: vips.eskilstuna
Facebook: VIPS Eskilstuna
Facebookgrupp: SSK Rookie Eskilstuna - HT22

mailto:vipsetunainfo@gmail.com

