
Insparksavtal
Syftet med insparksverksamheten för de nya studenterna är att: 
Ge de nya studenterna ett gott första intryck av skolan, Jönköping och studentlivet samt ett gott välkomnande. 
Dessutom ska de nya studenterna känna att de kan vända sig till en fadder eller utskottsmedlem oberoende ärende eller 
fackhögskola. 

Målet med insparksverksamheten: 
Är att faddrarna och utskottsmedlemmarna ska fungera som ett stöd till alla nya studenter under den första studietiden. 
De ska integrera de nya, såväl svenska som internationella, studenterna i högskolevärlden och studentikosa traditioner 
genom en minnesvärd inspark. Dessutom ska faddrarna och utskottsmedlemmarna uppmuntra till fortsatt 
faddertradition. 

En fadder ska: 

• Vara medlem i Jönköpings Studentkår.
• Ha genomgått fadderutbildning aktuell termin.
• Vara en student som har erfarenhet av studier vid HJ.
• Kunna förmedla vad medlemskapet i Jönköpings Studentkår innebär.
• Vara delaktig och engagerad och därmed delta i aktiviteter på dagen så väl som kvällen, det innefattar även Akademien.
• Vara en god ambassadör för studenterna som studenter vid HJ men också som medborgare i staden Jönköping.
• Under insparken bära och respektera den fadder-T-shirt hon blivit tilldelad av Jönköpings Studentkår.
• Vara nykter under dagtid (t.om. klockan 17.00) och där efter vara skötsam med alkoholen.
• Då ”Nykter Fadder”-tröjan bärs, vara nykter hela dagen, kvällen och natten.
• Ingen narkotika utav någon form får användas.

En utskottsmedlem ska: 

• Vara medlem i Jönköpings Studentkår.
• Ha genomgått fadderutbildning aktuell termin.
• Vara en student som har erfarenhet av studier vid HJ.
• Kunna förmedla vad medlemskapet i Jönköpings Studentkår innebär.
• Vara delaktig och engagerad och därmed delta i aktiviteter på dagen så väl som kvällen, det innefattar även Akademien.
• Vara en god ambassadör för studenterna som studenter vid HJ men också som medborgare i staden Jönköping.
• Vara nykter under dagtid (t.om. klockan 17.00) och där efter vara skötsam med alkoholen.
• Ingen narkotika utav någon form får användas.

Ansvar: 
Insparkens mål fokuserar kring de nya studenterna. Insparkens syfte är att ALLA studenter ska känna sig 
välkomna och hitta sin plats på sin nya skola. Utskott och faddrar är verktygen som gör detta möjligt. 
Arrangörs- och fadderskapet innebär att man sätter de nya studenternas väl framför sitt eget och delvis 
begränsar sitt eget handlingsutrymme. Detta innefattar framförallt alla handlingar som kan innebära att nya 
studenter känner sig exkluderade, utsatta, sårade eller kränkta. 

För vissa människor är en del saker känsligare än för andra. Sarkasm, ovårdat språk, intima närmanden, 
fysisk hårdhänthet eller sexuella kontakter är exempel på saker som kan uppfattas ha en känslig natur. 
Dessa bör därför i största mån undvikas mellan dig som arrangör/fadder och de nya studenterna. Du, 
precis som de nya studenterna är givetvis vuxna människor, men eftersom nya studenter ofta är i en utsatt 
situation på grund av sitt miljöombyte bör dessa hanteras varligare i alla sammanhang. 

Skulle du känna att något av känslig natur ändå är möjligt att genomföra utan att någon känner sig 
exkluderad, utsatt, sårad eller kränkt finns det givetvis inget hinder för detta, men tänk vänligen igenom 
allt ytterligare en gång. I och med detta avtal är nämligen du ansvarig för de konsekvenser som handlingen 



kan medföra. Leder det till ett brott mot insparkens syfte har DU genom ditt ansvar brutit mot avtalet, 
med dess konsekvenser. 

Du som skriver på detta avtal medger också att du är medveten om den utsatta situation många nya 
studenter är i och att du är införstådd i vilket ansvar som läggs på dig i samband med att du tillåts 
medverka på insparken. Avtalet begränsar BARA handlingar som berör nya studenter. Gentemot andra 
personer gäller som alltid vanligt omdöme. 

Utöver detta ska en Huvudfadder leda sin grupp av nya studenter och faddrar: 
Det innebär ett större ansvar då faddrar och andra studenter ser till sin huvudfadder som ett exempel på 
lämpligt beteende. Ansvaret ska tas på största allvar och kräver en ledarskapsförmåga. Ledarskapet ska vara av 
en sådan karaktär som uppmuntrar alla att delta. 
Gruppens Huvudfadder bär ansvar för: 

• Att aktiviteterna under insparken genomförs på ett, för alla inblandade, säkert sätt.
• Att sjukvårdskit (ges av Studentkåren) alltid finns tillgängligt.
• Att kommunikationen mellan gruppen och studerandesektionen fungerar.
• Att gruppen befinner sig på rätt plats, vid rätt tid med rätt utrustning.
• Att gruppen under insparken deltar i studerandeföreningens dagliga informationsträff om dagen och

dess aktiviteter.

Intyg: 
Fadderskapet ägs av Jönköpings Studentkår och en fadder har rätt att efter avslutad inspark kräva ett intyg. Vid 
kontraktsbrott utfärdas inte intyg. Detta sker på beslut av nuvarande Projektledare med föreningsansvar på 
Jönköpings Studentkår. 
Avtalstid: 
Avtalstiden gäller under insparken med hopp om att kamratskapet och den informativa biten lever vidare under din 
studietid här på Högskolan i Jönköping.  

Avtalsbrott: 
Vid kontraktsbrott har Projektledare med föreningsansvar rätt att avbryta ditt insparksdeltagande. 
Studerandeföreningen har även i samråd med Projektledare med föreningsansvar rätt att avbryta det. 

Här med bekräftar jag att jag har läst och förstått de krav som rollen som fadder och insparksdeltagare innebär 
och min överenskommelse med Jönköpings Studentkår. 

Vänligen kryssa i på vilket sätt du är ansvarig under insparken och till vilken studerandeförening du 
tillhör. 

□HI TECH  □LOK □ JSA  □HÄLSOSEKTION

□Huvudfadder □Fadder □Utskottsmedlem

_____________________ _____________________ _____________________ 

Namn (Var god texta) Ort och Datum  Underskrift  

Mailadress (var god texta tydligt) : 
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