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1 Sammanställning av NollKIT’21
Ordförande: Clara Simonsson
Kassör: Eimer Ahlstedt
Ledamot: Julia Böckert, Sara Borg, Jacob Bengtsson, Erik Henriksson, Sebastian Kvaldén
och Dadi Andrason

2 Utvärdering av mål med mottagningen
”Vårt mål med mottagningen är framför allt att de nyantagna studenterna ska känna
sig välkomna till Chalmers och IT-sektionen. Dessutom är det viktigt för oss att varje
Nollan känner att de finner ett sammanhang och att de även har minst en annan person
att idka umgängesmässig såväl som studiesocialt samkväm med. Vi vill även att Nollan
ska känna att det finns arrangemang som passar just dem och på så sätt vilja delta under
mottagningen. Vi vill ge Nollan chansen att klara sin första tenta och inte behöva pri-
oritera bort sina studier och på så sätt ge dem en bra start på Chalmers och programmet.”

Utvärderingsenkäten och nymbleenkäten för Nollan har varit vår utgångspunkt för att
avgöra om vårt mål med mottagningen uppnåtts. Att fylla i den har varit helt frivillig
och resultatet är baserat på dessa svar.

Vi anser att vi uppnått vårt mål med att Nollan ska känna sig välkommen till Chalmers
och IT-sektionen, hitta en kompis, hitta arrangemang som passar dem och få en bra
start på studierna.

93.6% av Nollan anser att de funnit kompisar under mottagningen och 83.33% anser
att de hittat kompisar som de kan plugga tillsammans med. Majoriteten av de som sva-
rat har varit väldigt nöjda och anser att de fått en bra start på sitt studie- och studentliv
Det har erbjudits tillfällen där Nollan har kunnat studera och de har även haft möjlighet
att delta på introkurser, därför anser vi att de har fått chansen att klara sin första tenta
om de velat.

Enligt utvärderingarna verkar det som att många funnit minst ett arrangemang som
passat dem då svaren har varit väldigt varierande kring vilket arrangemang som varit
Nollans favorit. Det var stor spridning kring vilka arrangemang de gillade och inte, vilket
visar på att det varierar väldigt mycket från person till person. Vi anser att vi lyckats
skapa en stor variation på typen av arrangemang och att vi lyckats fånga upp många
olika intressen.
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Det största förbättringsområdet som finns från ett år med riktlinjer är en lösning på
platsbegränsningar. Många svar handlade om att det emellanåt var väldigt svårt att
kunna vara aktiv på mottagningen eftersom det var väldigt svårt att få en plats på ar-
rangemangen.
Dessutom var det många som hade uppskattat lite lugnare aktiviteter med framförallt
phaddergruppen som till exempel pluggkvällar, filmkvällar eller andra aktiviteter där
man kunde umgås mer. Detta är något som NollKIT skulle kunna hjälpa phaddergrup-
perna med och komma med olika förslag på aktiviteter om intresset finns.

3 Utvärdering av mål med phaddringen
”Vårt mål med phaddringen är att behålla det engagemang som redan finns hos befint-
liga phaddrar och även försöka få in nya phaddrar. Vi vill att en phadder ska vara en
trygg punkt för Nollan och finnas där för att hjälpa Nollan. Vi vill även satsa på att öka
engagemanget från phaddrar till sina Nollan genom att framför allt bidra med idéer till
vad man kan hitta på och även finnas som stöd om det skulle behövas.”

Med 112 phaddrar har vi fått en riktigt bra ökning sedan tidigare år. Engagemanget
har dessutom varit väldigt högt, där phaddergrupperna hjälpt till att ordna saker för
Nollan utöver våra arrangemang. Detta i den mån som gått då många som phaddrat
dessutom varit kommittéaktiva och phaddergrupperna glesat ut de gånger kommittéer
och föreningar hjälpt till på arrangemang. Generellt sett från Nollans mottagningsut-
värdering är det väldigt många som varit riktigt nöja med engagemanget från phaddrar
och phaddergrupperna i sig.

Tyvärr kunde vi inte låta phaddrar och kommittéer delta på särskilt många arrange-
mang under mottagningen på grund av restriktionerna, vilket vi tyckte var supertråkigt
men vi prioriterade fler Nollan eftersom mottagningen är till för dem.

Från phadderutvärderingen har vi tagit med oss att det kan vara problematiskt att
ha samma kommittéer i samma phaddergrupp då vissa grupper blir mindre aktiva när
kommittéen hjälper till/håller i arrangemang.

4 Utvärdering av planer
• Teambuilding

Vid flera tillfällen under året har vi teambuildat för att lära känna varandra bättre
och stärka gruppen. Detta har lett till bra samarbete, konflikthantering och sam-
manhållning.

• Puffning
Möjligheterna att puffa har inte varit så stora under vårt år, så vi har både arrat
och puffat många av våra egna sittningarna under mottagningen plus en PuffTack-
sittning efter mottagningen för alla som hjälpte till. Utöver det har vi inte puffat
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några arrangemang tillsammans som NollKIT.

• PhadderTacksittning och phadderraggning
Tyvärr kunde vi inte anorda en PTS till alla phaddrar 2020 pågrund av restrik-
tionerna som fanns hela våren där vi inte fick samla ihop särskilt många och inte
hade någon möjlighet att dela upp sittningen.
För att locka fler phaddrar till mottagningen 2021 anordnade vi en Phadderpub
i slutet av våren. Den var uppdelad i två grupper med hänsyn till restriktionerna
som gällde.

• Nätverka med och skapa goda kontakter med de andra kommittéerna
och föreningarna inom sektionen och på Chalmers
Vi har skapat goda kontakter både inom OvKIT och med andra NollK:n i den mån
som gått under året. Pandemin ledde till begränsad teambuilding med OvKIT, men
vi har kunnat ha ett bra samarbete trots det.
God kontakt och bra samarbete med andra NollK:n ledde till ett antal samarr under
mottagningen.

• Utbildningar
Hela eller delar av NollKIT har gått på ett antal utbildningar under året.
De som erbjudits och som vi gått på är följande:

– styrIT-utbildningar

– SUS-utbildning (Erik Henriksson och Sebastian Kvaldén)

– NollK-utbildning

– HLR

• Sponsring
Vår målsättning var att expandera mottagningen mer och att varje Nollan ska ha
möjlighet att vara med på så mycket som möjligt utan ekonomiska hinder, detta med
hjälp av sponsring. Detta anser vi att vi lyckats med avsevärt då mottagningen aldrig
varit så billig för Nollan tidigare, vilket gjorde att väldigt många hade möjlighet att
komma ur ett ekonomiskt perspektiv.

• Mottagning
Mycket av vår målsättning handlade om att forma en mottagning där det fanns
arrangemang som passade alla. Dessutom ville vi få in nya arrangemang tillsam-
mans med arrangemang som funkat väldigt bra tidigare år. Detta resulterade i 8
nya arrangemang, där några av dem ersatte arrangemang från tidigare år medan
andra var extra utöver de som funnits tidigare år.
Med en pandemi som gjorde planeringen svår emellanåt lyckades vi ändå planera
för restriktionerna som till slut gällde under mottagningen relativt tidigt vilket un-
derlättade stressnivån under sommaren och planeringsveckorna och mottagningen
kunde följas enligt planering.

• Aspning
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Under aspningen hade alla restriktioner släppt vilket underlättade vår planering
och genomföring. Vi hade totalt fem egna arrangemang som blev väldigt lyckade
och som lett till ett fulltaligt, taggat och härligt NollKIT’22.

• Överlämning
Den gemensamma kontinuiteten har uppdaterats och fått några tillägg som vi hop-
pas ska underlätta för NollKIT’22s framtida arbete.
De postspecifika kontinuiteterna har också uppdaterats/skrivits om för att under-
lätta arbetet framöver.

5 Sammanfattning
Som slutsats är vi i NollKIT nöjda med vad vi kunnat åstadkomma under vårt sittande
år och arrangerandet av mottagningen trots vissa begränsningar gällande restriktioner.
Vi hoppas att mottagningen var uppskattad av både Nollan, phaddrar och sektionsaktiva
och att Nollan fått en bra start på sina studier. De mål vi hade för året har till största
del uppnåtts och vi ser en del förbättringsområden som kan hjälpa till framöver. De
områden som framtida NollKIT kan fortsätta utveckla är ett system för att få fler Nollan
att ha möjligheten att vara mer aktiva under mottagningen, där inte biljettsläpp eller
platsbegränsningar hindrar dem för mycket.

6 Referenser
Nymbleutvärderingen 2021
Utvärdering - Mottagningen 2021
(Delar av utvärderingen får inte delges till sektionen av GDPR-skäl)
Mottagningsutvärdering - Phaddrar
(Delar av utvärderingen får inte delges till sektionen av GDPR-skäl)
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