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

För att avgöra huruvida detta målets uppnåtts eller i vilken utsträckning det uppnåtts
har vi utgått från olika utvärderingar. Främst vår egen utvärderingsenkät och nymbleut-
värderingen.

Enligt utvärderingarna var många Nollan nöjda med mottagningen. 100% av Nollan
anser att de hittat vänner under mottagningen. Av de som vill hitta någon att plugga
med har 94% gjort det. 66% säger att mottagningen förberett de inför studierna. De som
inte kände sig förbereda berodde främst på att det inte blev en övningstenta i år.

I utvärderingarna ser vi en stor blandning på favoritarrangemang och mindre omtyckta
arrangemang vilket tyder på att det har varit en stor variation på typer av arrangemang.
Det verkar ha funnits något som passar och intresserar alla.

Vi anser att vårt mål är uppnått då de allra flesta har hittat någon att umgås med och att
en majoritet kände att de fick en bra start på studierna. Förbättringsområden som finns
är att ha en övningstenta då många saknade den. Ett annat stort förbättringsområde
är att få ännu fler Nollan taggade att delta på mottagningen eftersom det är en så bra
chans att lära känna folk.

3 Utvärdering av mål med phaddringen
”Vi vill behålla det engagemang som finns hos befintliga phaddrar samt försöka engagera
nya phaddrar. En phadder ska finnas där för Nollan och vara en trygg punkt. Vi vill
även finnas där för phaddrarna som ett stöd ifall det skulle behövas. ”
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Det var en väldigt stor ökning på phaddrar i år och totalt blev det 142 stycken. Många
Nollan är väldigt nöjda med sina phaddrar. Däremot verkar det ha varit blandat enga-
gemang hos phaddrar vilket vi också märkte. Vissa var alltid med medan andra knappt
sågs till.

Vi skulle säga att vårt mål är delvis uppnått eftersom många Nollan är nöjda med sina
phaddrar och engagemanget från många phaddrar har varit högt. Däremot hade vi varit
ännu mer nöjda om vi såg alla phaddrar under mottagningen.

4 Utvärdering av planer
• Teambuildning

Vi har teambuildat flera gånger under året. Både för att lära känna varandra men
också för att aktivt jobba på konflikthantering, sammanhållning och samarbete.
Detta har lett till att vi jobbat bra ihop.

• Puffning
Vi har puffat sexITs gasque LP4.

• Phaddertacksittning och phadderarr
PTS var ett lyckat arrangemang för att tacka och uppmuntra phaddrar. Det var
även bra övning för oss i NollKIT att arrangera tillsammans. Vi höll även i fler-
talet phadderarrangemang innan mottagningen, bland annat en teambuilding för
phaddergrupperna, som vi är nöjda med.

• Att nätverka med och skapa goda kontakter med de andra kommitté-
erna och föreningarna i sektionen och på Chalmers
Vi har skapat bra kontakt med kommittéer och föreningar både inom och utan-
för sektionen. Kontakten med andra NollK:n har lett till flertalet samarr under
mottagningen.

• Utbildningar
Hela eller delar av NollKIT har gått på olika utbildningar under året. De utbild-
ningar vi gått på är:

– SuS-utbildning

– styrIT-utbildningar

– NollK-utbildning

– HLR-utbildning

– Våldpreventationsutbildning

– Sponsutbildning

• Sponsring
Vi hade flera bra samarbeten med sponsorer som ledde till roliga tillfällen för
Nollan.



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsberättelse NollKIT, 2022

• Mottagning
Vi ville skapa en mottagning med mycket variation och arrangemang som passar
olika personer. Detta gjorde vi både genom uppskattade arrangemang från tidigare
år men även lite nytt. Se mer på utvärdering av mottagning.

• Aspning
Under aspningen höll vi i flera lyckade arrangemang som ledde till ett fulltaligt
och grymt NollKIT’23.

• Överlämning
Den gemensamma kontinuiteten samt de postspecifika kontinuiteterna har uppda-
terats och fått nytt innehåll. Detta för att underlätta NollKIT’23 arbete.

5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis är vi i NollKIT nöjda med vårt sittande år och vad vi tillsammans
har åstadkommit. Vi har uppnått större delen av våra mål vilket förhoppningsvis har
resulterat i att Nollan känner att de fick en bra start på sin chalmerstid. Vi är väldigt
nöjda med vår insats och hoppas även Nollan, phaddrar och sektionsaktiva uppskattade
mottagningen och allt därkring. Förbättringsområdena som framtida NollKIT kan jobba
på handlar mycket om att stärka engagemang från både phaddrar och Nollan och få fler
att vilja vara en del av mottagningen.

6 Referenser
Utvärdering - Mottagningen 2022
Nymbleutvärderingen 2022
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