VÄLKOMMEN TILL NOLLNINGEN, SEKE OCH
KARLSTAD UNIVERSITET!
Varmt välkommen till nollningen 2022 med temat Sport. Vi är årets generaler domare
Rebecca Welch, Thomas "Kuben" Andersson och Jörgen Andersson. Tillsammans med våra
kaptener, löjtnanter och faddrar kommer vi att leda din väg in i studentlivet. Framför dig
väntar två fullspäckade veckor med lek, sittningar och fest. Allt för att du ska lära känna
Karlstad och de härliga människor som du kommer att spendera de närmsta åren med. Den
29 augusti på eftermiddagen sätter nollningen i gång med buller och brak och avrundas
helgen tre veckor senare med att vi åker ut i de värmländska skogarna på den legendariska
hajken. Schemat för SEKEs nollning finns bifogat i detta mejl. Tider kommer för
aktiviteterna kommer komma efter första dagen. Längre ner hittar ni våra kontaktuppgifter,
lägg gärna in våra mobilnummer i mobilen och tveka inte att höra av er!

UNDER NOLLNINGEN KOMMER DU ATT LYDA UNDER FÖLJANDE REGLER:
• Tilltala ALLTID generaler, kaptener och faddrar med respekt.
• Plagg och föremål som tilldelas under nollningen medtags till alla aktiviteter (förutom till
finsittningen).
• Faddrarna vet alltid bäst… ALLTID!
• Generaler och kaptener har auktoritet att ge och ta poäng. Fjäsk uppmuntras!
Fredagen den andra september kommer årets första sittning att äga rum som är gratis för
alla nya studenter som är med på nollningen. Temat är sport och bästa utklädnad belönas.
Mer om det den 29:onde. Så låt fantasin flöda, det finns inga begränsningar! Det kommer
även att vara en finsittning den tionde september så glöm inte att ta med kläder för detta,
klädkodex är ”Mörk Kostym”, finns mer info om klädkodex på SEKEs hemsida
(www.seke.se) under ”om SEKE - sittningar”.
Nollningen kommer att kosta 350 kr och det kommer finnas möjlighet under tisdagen
30:onde augusti att betala in till oss. Det är då ni kommer få er tröja och nollebibel.
Genom att du anmäler dig till nollningen samtycker du till att eventuella foton på dig får
publiceras på vår hemsida och våra sociala medier. Om du inte samtycker så är detta
självklart helt okej men då vill vi gärna att du meddelar någon av oss generaler om det.
Till den matematiska grundkursen (MAGA51) rekommenderar vi verkligen att ni införskaffar
boken ”Calculus A Complet Course”, skriven av Robert A. Adams och Christopher Essex, så
tidigt som möjligt, som är en del av kurslitteraturen. Denna hittar ni på de vanliga
hemsidorna som bokus, adlibris, cdon och campusbokhandeln. Gör detta så fort som möjligt
då de oftast till terminstart är slut på de flesta lager. Vi använde oss av eight, ninth och
tenth edition förra året, kör ni på en äldre upplaga kan det vara vissa ändringar men det
brukar fungera helt okej. Resten av kurslitteraturen skiljer sig åt för de olika inriktningarna
och dessa kommer ni få information om från lärarna.

Den 26:e augusti kommer Universitet att ha en ”smygstart” där man kan få hjälp att komma i
gång med lite praktiska grejer. Det kommer även ske rundvandringar så att man kan
bekanta sig med Universitetet innan skolstart. Även den 27:e augusti kl. 11-15 bjuder
Karlstad Kommun och centrum i Karlstad in till cityfesten. Tanken är att det är ett tillfälle
för nyinflyttade att lära känna universitetsstaden Karlstad, men alla är välkomna. Mer info
hittar du på Universitetets hemsida www.kau.se
Inriktningarna datateknik, industriell ekonomi och teknisk fysik läser parallellt med
matematisk grundkurs, kursen experimentell problemlösning och dataanalys (FYGA25).
Maskinteknik läser parallellt med matematisk grundkurs, kursen introduktion till
maskinteknik (MSGA21)
Kemiteknik läser parallellt med matematisk grundkurs, kursen kemiteknik (CKGAKT).
Energi och miljö läser parallellt med matematisk grundkurs, kursen hållbar utveckling för
ingenjörer (EMG121).
All information om kurser kommer att finnas på kurstorget på kau.se där du kommer att få
en inloggning. Där kan ni hitta schema som går att synka med telefonen.
Bussarna som går mellan centrala Karlstad och universitetet/Kronoparken är linje 1, 2 och
3 med Karlstadbuss. Ett tips är att ladda ner appen “Karlstadsbuss” så att ni kan se
avgångarna. Det finns busskort att köpa på busstationen (drottninggatan 43) eller på valfri
pressbyrå (finns en precis vid universitetet). Då vi kommer åka en del buss under dessa två
veckor rekommenderar vi att köpa ett 14-dagars kort, alternativt så kan man köpa
enkelbiljetter via appen.
Glöm inte att ansöka om lån av CSN på www.csn.se och bostadsbidrag på
www.forsakringskassan.se. Ett tips kan vara att söka CSN för ett helt år direkt och inte
bara ett halvår då det finns risk att inte få CSN under vårterminen om du inte klarar
tillräckligt många högskolepoäng under höstterminen.
Vi ser verkligen fram emot två (+ en helg) grymt roliga veckor tillsammans!
Har ni några frågor är det bara att höra av er till oss på mailen: nollning@seke.se
Era ärade generaler:
GENERAL REBECCA WELCH
Malin Larsson
076-310 26 26
GENERAL JÖRGEN ANDERSSON
Joel Virtanen
072-366 63 56
GENERAL THOMAS ”KUBEN” ANDERSSON
Lukas Wadsten
073-769 84 79

