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Vær ansvarsFull i fadderukene

Fadderukene er i gang. Dette er en fantastisk tid til å bli kjent med
medstudenter, men dessverre er det mange som føler det drikkes for mye og
derfor ikke deltar. AnsvarsFull har tips til alkoholfrie aktiviteter som passer
for alle - og hvis du drikker, hvordan du beholder lykkepromillen.

AnsvarsFull er et samarbeid mellom Studentparlamentet og Norges arktiske
studentsamskipnad, og er et rusforebyggende prosjekt som jobber med
inkludering for studenter ved UiT. Prosjektleder Ingrid Rabbe Larsen har i
samarbeid med fadderstyret og studentparlamentet jobbet for at det skal
være mindre alkoholfokus i fadderukene, slik at flere kan føle seg inkludert.



Over 50 % av studentene som deltok i fadderuka i fjor ønsket flere alkoholfrie
arrangementer. Det vi jobbet mest med var derfor å finne en variasjon av
aktiviteter, slik at flere vil delta, forklarer Ingrid.

Fadderne ønsker å skape en bra fadderuke for alle, men det er fort å glemme
at det å foreslå en drikkelek kan føre til at noen blir ekskludert. Derfor tipser
AnsvarsFull om aktiviteter som passer til fest og andre arrangementer uten
fokus på alkohol. Listen over aktiviteter finner du på AnsvarsFull sine sider.

Hvis du allikevel ikke føler deg vel i faddergruppen din, kan du alltids bytte
ved å ta kontakt med din bys fadderstyre.

Tromsø - Harstad – Narvik - Alta

Lykkepromillen

Det er også viktig at for de som drikker, at dette gjøres på en måte som
utnytter de positive egenskapene til alkoholen og minsker de negative. Dette
kan gjøres ved å finne lykkepromillen. Alkohol er det eneste rusmiddelet som
virker stimulerende og oppkvikkende på en gang. Lykkepromillen får du når
utskillelsen av dopamin (stimulerende) er større enn utskillelsen av GABA
(sløvende).

Ved å holde seg til lykkepromillen, beholder en kontrollen og slipper
bakrusen. Du unngår også de fleste helseskadene som alkohol forårsaker.

Finn ut hvordan du holder deg på lykkepromillen.

Mer enn fadderukene

Utenom fadderukene jobber ansvarsFull med studentorganisasjoner for å
hjelpe dem skape et trygt og inkluderende miljø. Dette gjør de ved å holde
kurs og workshops.

- Vi ser at studenter og studentforeninger er opptatt av at alle skal bli
inkludert, og at de selv også ønsker rusfrie og alkoholfokusfrie
arrangementer. Med litt hjelp fra oss i AnsvarsFull, finner ofte
studentforeningene ut at med små, enkle grep, får de til å lage mer

https://samskipnaden.no/tromso/studentliv/ansvarsfull/tips-til-aktiviteter
https://debutuka.net/index.php/nb/kontakt
https://www.facebook.com/oppstarten/?__tn__=kCH-R&eid=ARCY7eFOgrsKQ4rC0oLigMXzqlOE3cfk-lt8JNW1HI1QOiVqCkVlAzjapzAQgQOAeNH2aZkIiRYML_s7&hc_ref=ARSDdmiNxiK05pRr--4UMqWVZ6dvzwpCMi4PkCJFd-jWQPjN_CQvp6Qro4st-0DuG9w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAxcUc3MLnWYrkvCYM8JysHyQmfJycth1mQvDiZZ3i12cI_XV5lsTQPCrMv2B8BfhNidjzauIyh-DQduWAkr-cF9DK8tyL88ZrPr7Cpq6QTD-OmYWRl14sjXBAakCWU_TpmIeaqGaR94tLLLruGIoaFH1uy0-i75cwrVUstHz0OdOl_DcL1Wg3vVwNMHU4gEYNBU7rOZv6XvI_fK5S8sBfd569gWzH_C9TCb7nu5iG6S3cX-bsghMa5PPPQQ78I--Hpb5S-1KxUBIPoo5tl74QTtGmtekwvmw4PvbTR3PSPFjLdu9IigJkE4NkkNwgEMtClM-cmz-fX-A3Sa-rFpNlMzXb4pVnou1I6CBm7Njet_guZRNpITxOt8oh8dmzhNKf1Xp01DDRa3WQ9djQ0kI9-UMNx5CSImhKoBV6gNa5qGlGGFRev4JICK7dIg-w8KFGn87KUZ_tWouTdmkHoblyu9mJi-JPFp5Tb44moV7iAhwX32ekaRAkIHCnYaqSDtyTQzzz8Rw
https://www.facebook.com/faddernarvik/
https://www.facebook.com/FadderordningenAlta/
https://samskipnaden.no/tromso/studentliv/ansvarsfull/lykkepromille


inkluderende arrangementer, sier Ingrid.

Les om kurs og workshops for studentorganisasjoner.

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000
studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS
Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene
opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om
studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi
har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet
campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.
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