
Hej alla glada och nyblivna Lärarstudenter!

Vi från Ämneslärarstudenternas Förening, (ÄLF), kan inte göra annat än att välkomna er till
den ypperligaste utbildningen Lunds Universitet har att erbjuda!

Det är vedertaget att alla som är nykomlingar till Lund kanske inte har kännedom om staden
eller känner så värst många när de kommer hit. Vi intetvetande allvetare från ÄLF har
naturligtvis tagit detta i beräkning och erbjuder er en umgängesintensiv NOVISCHPERIOD
(anmälningslänk och mer information finns längre ner i dokumentet)! Där kommer ni
nyblivna ämneslärarstudenter skapa fantastiska vänskapskontakter och lära er hitta i er nya
studentstad!

ÄLF = Ämneslärarstudenternas förening

Vi är ett gäng ämneslärarstudenter som ordnar festligheter och annat kul för andra
ämneslärarstudenter under hela terminens gång. Eftersom vi samarbetar med Akademiska
Föreningen (AF) måste man gå med i StudentLund och betala ÄLF egna terminsavgift på 60
kronor för att vara med.

Möjligheten finns då att vara med på alla event vi ordnar under terminen, få hjälp om du vill
fixa en egen sammankomst och vara med vid årsmötet. Då kan du rösta fram nästa års
styrelse eller rent av ansöka om en egen position för extra ansvar och möjlighet att påverka
vilka tillställningar vi ska ordna nästa gång.

● Mejl: elvesofalf@gmail.com
● Instagram: elvesofalf
● Facebook: ÄLF - Ämneslärarstudenternas Förening
● Kalender: lägg in i din Google Kalender genom att söka på ovanstående mejl i

importera eller tryck på länk nedan
Google https://calendar.google.com/calendar/u/2?cid=ZWx2ZXNvZmFsZkBnbWFpbC5jb20
ICal https://calendar.google.com/calendar/ical/elvesofalf%40gmail.com/public/basic.ics

https://calendar.google.com/calendar/u/2?cid=ZWx2ZXNvZmFsZkBnbWFpbC5jb20
https://calendar.google.com/calendar/ical/elvesofalf%40gmail.com/public/basic.ics


ÄLFs hetaste tips på saker att uppleva som lärarstudent i Lund

ÄLF vet både av egen erfarenhet och omtalade legender att en femårig utbildning inte är en
dans på rosor. Därför vill vi understryka att det för er studenter är viktigt att lära känna och
bli vän med andra studenter.

I Lund med omnejd finns en uppsjö av populära aktiviteter som många studenter tar del av.
Ta del av Lunds rika studentliv för din egen skull!

● Änmenslärarstudenternas Novischperiod!
Se information och schema på sida två.

● Spexföreningar
I Lund finns en stor mängd olika spex som går att nå genom Nationerna eller olika
studentföreningar. I grunden sätter man upp skrattfyllda teateruppsättningar av och för
studenter.

● Nationerna
I Lund finns tolv nationer där vissa anordnar egna pubar, klubbar, luncher, sittningar,
spex och har egna bostadsområden där medlemskap i StudentLund krävs för
deltagande. Studenten är fri att gå med i valfri nation. I nationerna finns dessutom
möjligheter att arbeta under alla festliga event och träffa studenter från alla Lunds
hörn. Nationerna skulle kunna kallas kärnan i Lunds studentliv.

● ÄLFs instagram
För att hålla koll samt kunna få en chans att delta i allt smått och gott är det bäst att
följa självaste ÄLF på instagram. Här dyker allt från sittningar och bokklubbar till
novischperiod information upp. Kontot heter @elvesofalf



Ämneslärarstudenternas Novischperiod

I år är ni välkomna att delta i 2022s ämneslärar-novischperiod! Denna gången ska vi ut på
äventyr i mytomspunna, antika Grekland!! Ni har säkert hört talas om Athena, Zeus, Apollo
och så många fler legender. Gör er redo för att kämpa mot varandra i olympiska spelen,
besöka Sparta och kanske avsluta på topp som Gudar. Nyckeln är att finna vänner genom
denna resa, vilket vi alla tror ni kommer att göra. Ni kommer få ta del av många roliga
aktiviteter och event, men framförallt lära känna andra blivande ämneslärare! OBS! Det
kommer tillföra en kostnad för att kunna delta på novischen (i samband med detta blir ni även
medlemmar i ÄLF), mer information finns i anmälningsformuläret.

Nedan finner ni schemat för Novischperioden:

Måndag 22/8 Tisdag 23/8 Onsdag 24/8 Torsdag 25/8 Fredag 26/8

Hatträff!

Var: Botaniska
trädgården

När: 17:00

Hur: Sätt på er
eran festligaste
hatt! Bästa hatt
vinner!

VILODAG;) Stadsvandring!

Var: Domkyrkan

När: 16:00

Hur: Kläder efter
väder och bra
skor! En
fungerande
mobilkamera är
också bra:)

Gruppindelad
träff!

Var: Era faddrar
berättar ;)

När: Runt 18

Hur: Här får ni
ses med bara er
egna grupp för att
lite enklare prata
och kanske samla
poäng:)

Måndag 29/8 Tisdag 30/8 Onsdag 31/8 Torsdag 1/9 Fredag 2/9

Pub- & quizkväll

Var:
Mårtenstorget

När: 18:00

Hur: Fokus ligger
på att ha kul och
vinna quizet!
Inget tvång på
alkohol!

VILODAG;) Olympiska
spelen

Var:
Stadsparken

När: 16:00

Hur:
Bekväma/rörlig
a kläder och ett
tävlingshumör!

VILODAG;) Grillkväll!

Var:
Stadsparken

När: 17:00

Hur: Ett
gemensamt
avlsut! Ta med
något gott att
äta och dricka!



Hela Novischperioden är en lagtävling där ni kan samla poäng i alla grenar och den allmänna
poängjakten! Se till att ha laddade mobiler, ett gott humör och glöm inte en extraordinär hatt
för hatträffen! Mer detaljerad information kommer ges via facebookgruppen som ÄLF skapat
till ert förfogande.

Anmäl dig till Novischperioden:
  https://forms.gle/WhxCQXu3X38Esy5fA

Gå med i facebookgruppen
https://www.facebook.com/groups/759436435324989/

Har ni några frågor eller bekymmer kring novischen eller ÄLF, kontakta då ÄLF genom:
elvesofalf@gmail.com

Lär dig hitta i Lund
Som nämnt ovan, så känner vi i ÄLF till att det kan vara krångligt att hitta i Lund ifall du inte
känner till staden sedan tidigare. ÄLFs kartografer har därför i förebyggande syfte skapat en
‘Studentkarta’.

Kartan är enbart markerad med områden som vi föreställer oss är av intresse för er studenter.
Den är också avsiktligt icke detaljerad för att lättare ge nykomna studenter en snabb
överblick. ÄLFs kartografiska avdelning uppmanar även att ni studenter studerar andra och
mer detaljrika kartor över Lund!

https://forms.gle/WhxCQXu3X38Esy5fA
https://www.facebook.com/groups/759436435324989/
mailto:elvesofalf@gmail.com



