Välkommen till Halmstad och Sveriges bästa nollning!
Efter ett halvårs planerande hoppas vi innerligt att just du vill komma och medverka på det
absolut roligaste evenemanget under året, nämligen Högskolan i Halmstads nollning 2014.
Detta brev är till dig som ska studera:
 Organisering och ledning av arbete och välfärd- Arbetsvetenskap eller Socialt arbete
(OLAV AP/SA)
 Samhällsförändring och Social hållbarhet (SOSH)
Syftet med nollningen här är GEMENSKAP. Vi som 2:or ska hjälpa dig som ny på Halmstad
högskola att träffa nya vänner och få en oförglömlig upplevelse, samt att lära känna denna
fantastiska stad. Nollningen kommer att innebära 10 dagar med nya gemenskaper, gyckel och
andra trevligheter. Vi vill verkligen att du ska få en så bra start som möjligt här hos oss på
Högskolan i Halmstad. Nollningen avslutas med den årliga finsittningen. Är det så att du inte
kan medverka första dagen, så är du självklart välkommen när som under nollningsveckan!
Allt under nollningen är självklart frivilligt! Under dessa dagar kommer du att bli kallad nolla,
men detta är ingenting med negativ betoning, utan är för att du har 0 högskolepoäng.
Lite praktisk info
Alkohol: På dagarna får en nolla inte ta med sig alkohol, utan det kommer att erbjudas BOT,
alkoholhalt 2.8-3.5. Självklart finns det även alltid ett alkoholfritt alternativ.
Finsittning: Avslutningen på hela nollningen är den 29:e augusti och kostar 380kr. Betalning
sker under nollningen. Finsittningen är tillsammans med alla andra program, inklusive
oss tvåor. Dresscode: Kavaj/kostym.
Försäkring: Kom ihåg att fixa hemförsäkringen om du byter bokföringsadress, alltid bra att
vara på den säkra sidan!
Pris: Priset för nollningen kommer att vara 500kr, och kommer att betalas under första dagen
på nollningen kontant. Ta även med extra fickpengar för veckan.
Upprop: Den 25/8 är det obligatoriskt upprop för alla, även om man inte är med på
nollningen. Tid och plats för detta är: SOSH 10-12 i R4318, båda OLAV 13-15 i R4129.
När: Nollningen varar i tio dagar, 20-29:e augusti.
Var: Den 20:e kommer vi att mötas utanför entrén till biblioteket på campus 10.00, hur du
hittar dit kan du se på högskolans hemsida (www.hh.se ). Du kommer att känna igen oss på
våra vinröda overaller. Där kommer du att träffa din mamma Karin och pappa Rudolf, som du
kommer att ha under nollningen. De är på plats för din skull, är det några frågor eller
konstigheter är det de ni ska känna att ni kan vända er till, kom ihåg att det inte finns några
dumma frågor.
Bra att ha med sig:
 Kläder efter väder, var beredd på både bra och dåligt väder
 BRA skor, vi kommer att gå mycket
 Självklart ett gott humör
 Mat (Lunch, eller kontanter första dagen), mer info ang. mat kommer under veckan
En nolla får inte ha med sig:
 Solglasögon eller paraply
Kontakt:
Email: olav.sosh@gmail.com
Facebook: Olav Sosh (lägg till oss som vän). Instagram: Olav_Sosh (följ oss gärna!)
Blogg: www.olavsosh2014.blogspot.se, All info du kan behöva innan och under nollningen.
Vid allvarliga allergier, eller om du har andra behov som vi behöver tillgodose, tveka
inte på att kontakta oss.
Vi hoppas verkligen att vi kommer träffa dig under dessa dagar, för vi är riktigt taggade på en
bra start av HT14!

