Välkommen till Beware!
Stort GRATTIS till din plats hos oss på det Beteendevetenskapliga programmet vid
Mälardalens universitet i Västerås! Det beteendevetenskapliga programmets studentförening
Beware hälsar dig välkommen och hoppas att du ska trivas hos oss.
Det är vi som ansvarar för att du som nybliven student ska trivas och ha en fantastisk studietid
hos oss. Vi arrangerar olika evenemang och aktiviteter under året för att vi tillsammans ska
känna glädje och gemenskap under hela studietiden. Som student på det Beteendevetenskapliga
programmet i Västerås blir du automatisk medlem i Beware Västerås, och vi finns här för att
hjälpa dig med frågor och funderingar du kan tänkas ha under tiden som student på
programmet.
Det är inte långt kvar till terminsstart och vi faddrar är otroligt peppade inför de första
Rookieveckorna. Rookieveckorna är en händelserik och otroligt rolig period där du kommer
lära känna din nya klass och oss faddrar. Era blivande faddrar är studenter från programmet
som går termin 3 eller 5. Alla faddrar har gått en fadderutbildning och finns till för att
möjliggöra den bästa rookieperioden för er nya studenter!
Välkomstfikat är ett perfekt tillfälle för dig att träffa dina nya klasskompisar och faddrarna.
Under fikat kommer ni att få information om våra superroliga rookieveckor! Om ni har några
frågor och funderingar får ni gärna besök vår Instagram där vi heter: beware.mdh. Vår
rookieperiod startar onsdagen den 24 augusti med en informationsfika. Vi ser så mycket fram
emot att träffa er!
Du är även varmt välkommen att gå med i vår Facebook-grupp: Beware Västerås, där du kan
ställa frågor och hålla dig uppdaterad om kommande aktiviteter. Du kan även gå med i gruppen:
Beware Boktorg, på Facebook för att hitta begagnad kurslitteratur. Du är självklart varmt
välkommen att höra av dig till oss i styrelsen med frågor. Vi hjälper dig mer än gärna! Du kan
nå oss via telefon eller på mail med både stora och små frågor!

Ett mail med mer information samt ert rookieschema kommer senare i augusti.
Vi ser verkligen fram emot att träffa er och önskar er hjärtligt välkomna till oss i Beware
Västerås och till Mälardalens Universitet!
Med vänliga hälsningar,
Beware styrelse Västerås
Bewares styrelse:
Sofia Ljung, ordförande
Telefon: 073 346 74 61
Mail: slg20007@student.mdu.se
Thilde Skramrud, socialt Ansvarig
Telefon: 072 308 15 88
Mail: tsd21001@student.mdu.se
Anton Molander, socialt ansvarig
Telefon: 076 117 00 71
Mail: amr21006@student.mdu.se

