
Hei! 
 
Velkommen som student ved IHA (Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap)! Jeg er årets 
faddersjef ved IHA og vil med dette ønske deg velkommen til Ås, og informere litt om hva 
som skjer den første uka ved NMBU.  
Den første helga (8.-10. August) vil det være stands i Ås og på campus, slik at du alltid vil ha 
noen du kan spørre om hjelp hvis det er noe du lurer på. Det vil være registrering i løpet av 
denne helga, der faddere vil vise dere hvor og når dere skal være på de rette plassene. Vi 
faddere vil også ta dere med på guidet tur på campus slik at dere blir bedre kjent i området. 
Lørdag 9.august blir det arrangert grillfest på Pentagon, med gratis mat, dette er et veldig 
kjekt og sosialt arrangement.  
Jeg anbefaler deg å være på Ås denne helgen, det ordnes med en del formelle ting, som 
registrering, studentkort osv. I tillegg til det formelle vil det også være en veldig sosial helg, 
hvor man blir kjent med klassekamerater og studenter ved andre institutt. Dersom du ikke har 
anledning til å komme denne helgen, er det greit å gi beskjed, så vi kan hjelpe deg med ting 
som må ordnes, når du kommer til Ås. Resten av fadderuka følger planen som er satt (den vil 
bli lagt ut på facebook, og sendt på mail). Der er det flere aktiviteter med faddere gjennom 
uka, i tillegg til start på skolen. Dersom du lurer på noe ang planen eller andre ting ang skole 
og/eller Ås, er det bare å ta kontakt. Vi faddere er der for å hjelpe dere! Jeg håper i tillegg at 
du blir med i facebookgruppa som er laget for alle faddere og nye studenter ved IHA. Da er 
det lettere å spørre om ting, og all info vil også være lagt ut der. 
 
Her er noen internettsider som kan være greie å se på: 
 
Facebook-siden for faddere og nye studenter: 
https://www.facebook.com/groups/523194767807450/?fref=ts  
 
NMBUs offisielle startportal for alle studenter:  
https://athene.umb.no  
 
Samfunnet i Ås: 
http://samfunnetiaas.no  
 
Studentsamskipnaden i Ås:  
http://www.sias.no  
 
Husdyrklanen – linjeforeningen til IHA: 
https://www.facebook.com/groups/140454668370/  
 
 
Jeg og de andre fadderne håper du får en bra start på Ås, og en fin fadderuke! Det blir mye 
moro, det kan vi love:) Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe. Håper å se mange 
nye studenter til studiestart den 8.august. 
 
Mvh 
Ingrid Øyhus 
90632199 
ingridoyh@hotmail.com / ingrid.oyhus@nmbu.no  
�


