
NYA STUDENTER HT19 
  
Hej och välkommen önskar Kårföreningen TUFF till dig som blivit antagen till 
Lärarprogrammet vid Umeå Universitet! Vi vet att det känns som det är mycket information 
innan uppropet men vi kan lova dig att detta är en information betydligt roligare än 
studieguider och litteraturlistor, vi talar förstås om mottagningen! 
  
Mottagningen (i folkmun kallat inspark) är en tid för oss både nya och gamla studenter att 
träffas, umgås och ha roligt tillsammans. Det är en chans för er som nya studenter att lära 
känna era framtida kurskamrater samt knyta kontakter där ni kan få råd och tips från oss 
som redan har pluggat ett tag. TUFF:s inspark är till för alla studenter som ska läsa 
förskollärare, grundlärare med inriktning mot F-3, grundlärare med inriktning mot 4-6 och 
grundlärare med inriktning mot fritidshem. 
  
Under mottagningen finns det inga måsten utan du deltar i det du vill och känner för. Alkohol 
brukar förekomma men är inget måste eller krav för vare sig nya eller gamla studenter, du 
väljer själv om du dricker, vad du dricker och hur mycket. Vid samtliga tillfällen kommer det 
alltid att finnas ett antal (så kallade) Generaler och Phösare som är nyktra under era 
mottagningsaktiviteter. Mottagningen är till för alla och är en otroligt bra chans att lära känna 
nya människor och Umeå som stad, samtidigt som mottagningen ofta är en uppskattad och 
rolig väg in i studentlivet. För mottagningskvällarna behövs ingen anmälan, utan det är bara 
att dyka upp när du känner för det. 
  
Schema för TUFF:s inspark HT19 
Det finns en facebookgrupp som du gärna får bli medlem i för att få mer information, denna 
grupp heter TUFF Inspark HT19. Där finner ni mottagningsschemat. 
Kvällarna kommer till största del att äga rum i Lärarhuset som finns på campus. Vi kommer 
vid samtliga tillfällen träffas vid Norrskenet (det silvriga konstverk som står på gräsplätten 
mellan dammen och Lärarhuset, mitt på campus.) kl 17:45 för att sedan tillsammans gå till 
lärarhuset där vi kommer att tillbringa kvällen. Några aktiviteter ( bl.a. Amazing race och 
UmPe-kvällen) är vi inte i Lärarhuset, mer info om dessa finns i mottagningsschemat.  Vi vill 
tyvärr även nämna att rödvin (och rosé) är förbjudet under insparken, detta på grund av 
risken för fläckar. 
 
Om du har frågor om utbildningen eller om mottagningen kan du under fliken filer (på 
facebookgruppen TUFF Inspark HT19) hitta länkar till välkomstbrev till respektive program, 
universitetsbiblioteket, studievägledare, Umeå studentkår mm.  
 
Vi ses till hösten! 
Hälsningar Generalerna  
 


