
 

 

Policy för Medicinska Föreningens Kolloverksamhet  
 

Fastställd av Fullmäktige 2007-05-23. 

 

Gäller kollon anordnade av utbildningar tillhörande Medicinska Föreningen.  

 

Huvudprincip:  
 

De som börjar sin utbildning på KI skall känna sig välkomna och få en positiv start på 

sin tid på KI. 

 

Kollot har tre grundläggande syften: 

 

1. Studenterna ska lära känna varandra.  

2. Studenterna ska lära känna äldrekursare som de ska kunna vända sig till under 

kollot och även senare. 

3. Studenterna ska få information om KI, den första tiden på KI samt om MF.  

Dessutom bör studenterna även få en inblick i hela utbildningen och deras framtida 

yrke, detta sker i mån av tid. 

 

Riktlinjerna för genomförandet 

 

För att kollot skall kunna fortsätta genomföras i samma utsträckning som idag, önskas 

att det även i fortsättningen skall vara obligatoriskt för studenterna och att faddrarna 

skall få dispens från sin egen undervisning under kollodagarna. Studenterna kan söka 

dispens från kollot hos programnämnden vid sjukdom eller vid särskilda skäl.  

Utöver punkterna nedan är det upptill varje utbildning att utöver detta schemalägga 

aktiviteter de anser relevanta och som stämmer överens med syften och riktlinjer.  

 

1. Studenterna lär känna varandra bl.a. genom självpresentation och olika team-

buildning aktiviteter. Faddrarna har här en uppgift i att fånga upp studenter 

som hamnar utanför gemenskapen och fungera som en katalysator för 

umgänge.  

 

2. Studenterna tilldelas faddrar som redan studerar vid KI, antalet studenter per 

fadder varierar mellan utbildningarna. Faddrarna skall engagera sig aktivt och 

deltar i de aktiviteter som studenterna gör under kollot. Faddrarna skall finnas 

till hands och svara på frågor som kommer upp. Faddrarna har även en 

fadderroll efter att kollot är avslutat, bl.a. i form av rundvandring på KI och 

kan kontaktas vid behov av studenterna.  

 

3. Organisatörerna av kollot bjuder in representanter från KI, exempelvis 

kursledning och studievägledning. Detta för att studenterna skall få träffa dem, 

få information och veta vart man kan vända sig med framtida frågor. 

Organisatörerna bjuder även in representanter från MF, gärna ordföranden och 

viceordföranden. Dessa skall ge information om kåren, hur den fungerar och 

vilka kåraktiviteter som erbjuds. Studenterna rekommenderas att gå på 



Utskottspresentationen för att få med specifik information samt kunna ställa 

frågor.  

Att representanter från KI och MF kommer ut till kollot ger även en känsla av 

välkomnande för studenterna. 

4. I mån om utrymme på kollot bjuder respektive utbildning in yrkesverksamma 

representanter och fackliga representanter till kollot. Detta för att studenterna 

skall få en bild av sitt framtida yrke.  

 

   

Regler för faddrarna 

 

1. Faddrarna skall engagera sig i gemensamma aktiviteter. Faddrarna skall 

fördela sin uppmärksamhet över hela faddergruppen så att ingen vare sig får 

mer eller mindre uppmärksamhet än någon annan. Faddrarna skall finnas till 

hands och svara på frågor. De skall helst följa upp kontakten med studenterna 

även efter kollot.  

2. Faddrarna skall inte prata illa om vare sig KI, MF, sin utbildning eller olika 

moment i utbildningen. Faddrarna är på kollot som representanter och skall 

förmedla en positiv inställning.  

3. Faddrarna skall inte utnyttja sin position som fadder och man skall ta hänsyn 

till kolloandernas integritet. Detta innebär bl.a. att man skall ha badkläder på 

sig i bastun och att man inte skall engagera sig intimt med kolloanderna under 

kollot.  

4. Faddrarna skall sköta alkoholintaget på ett ansvarfullt sätt. De ska kunna ta tag 

i problem som uppstår på kollot och vara en förebild för studenterna. Det finns 

alltid faddrar på varje kollogård som är nyktra och kan köra bil vid behov.   

 

Det ges klar information till faddrarna om reglerna innan kollot startar. Om dessa 

regler inte följs kan det bli påföljder för den enskilde faddern vilk bestäms av 

respektive kollos organisatörer. 

 

Skrivet efter diskussion i kolloutvecklingsgruppen.  


