NOVISCHSCHEMA VT 2021
ÄRADE NOVISCHER!

En fantastisk tid väntar er på juristprogrammet i Lund. Självklart finns det inget bättre
sätt att börja den på än med en Sjuk Novischperiod som kommer sakna motstycke i era
senare lundensiska äventyr. Här presenteras den digitala novischperiodens aktiviteter
och festligheter i stora drag. Detaljerna kommer senare. Ni håller detta schema i era
händer av den enkla anledningen att ni är fantastiska som lyckats bli antagna till
juristprogrammet i Lund. Ni är helt fenomenala och minst sagt otroligt efterlängtade!
__________________________________________________________________
Onsdag 13 januari
10:30-12:00 (..) Obligatorisk introduktion
Introduktionen sker på Blackboard.
13:00-14:00 (..) Fakultetshälsningen
Företrädare från Juridiska fakulteten hälsar de nya juriststudenterna välkomna! Hälsningen sker
på Blackboard.
18:00-19:00 (..) Q&A med förmännen
Det är dags för att fira att novischperioden äntligen har börjat! Vi kommer inleda den med en
frågestund för att ni novischer ska få lära känna oss förmän och vårt kära Lund. Dels kommer vi
att prata lite om vad det innebär att vara en novisch och dels besvara frågor som ni och
faddrarna ställt eller ställer under tidens gång. Vi förstår att det kan kännas underligt med en

novischperiod på zoom men vi är här för att ni ska känna er så trygga och bekväma som möjligt.
Det ska vara roligt att vara novisch! Ställ alla frågor som dyker upp i huvudet på er!
__________________________________________________________________
Torsdag 14 januari
09:00-17:00 Fakultetens introdagar
Se programmet för fakultetens introduktionsdagar VT 2021.
18:00-19:30 (..) After school med faddrar
Det är dags för årets första fadderkväll. Dagen har äntligen kommit då ni ska lära känna era
faddergrupper bättre! Detta kommer ske i er huvudfadders zoomrum. Där kommer ni
tillsammans hitta på skojiga aktiviteter och ni får chansen att ställa era faddrar alla möjliga frågor.
Faddergruppen kommer ni ha under båda novischperioderna så passa på att lära känna alla.
Detta vill ni inte missa!
__________________________________________________________________
Fredag 15 januari
09:00-14:00 Fakultetens introdagar
Se programmet för fakultetens introduktionsdagar VT 2021.
15:00-16:30 (..) “Mini-mischamingel” med styrelsen
Varje år anordnas ett mischamingel där alla novischer får mingla med JF:s alla utskott. Under den
digitala novischperioden är detta tyvärr inte möjligt, men vi vill givetvis ge er möjligheten att lära
er mer om alla utskotten. Kanske är det så att ni hittar ett utskott som passar er perfekt som ni
kan engagera er i sen?
18:00-20:00 (..) Fadderkväll med andra ord
Äntligen fredag och kvällen till ära blir det after school och med andra ord - Lund edition. Även
denna kväll är ni i faddergruppen på zoom. Ni ska spela det populära sällskapsspelet “med andra
ord” - med en Lunda-twist! Det är även nu ni prata ihop er om den digitala poängjakten och
andra roliga aktiviter.
__________________________________________________________________
Lördag 16 januari
9:00-18:00 (..) Utdelning av lagboksväskor
Alla novischer får varje år fina lagboksväskor av JF. Dessa lagboksväskor kommer att vara er till
stor hjälp under er studietid då det ofta är mycket och tungt som man ska bära. Ni som är på
plats i Lund kommer gå till JF och hämta er lagboksväska. Där kommer ni även få träffa era
faddrar. Faddrarna kommer att skicka ut ett schema för utdelningen av väskorna så att inte alla

novischer dyker upp på JF samtidigt. För er som inte befinner er i Lund under den digitala
novischperioden kommer det finnas möjlighet att hämta upp era väskor senare under terminen.

18:00 (..) Digital cykelfest
Cykelfest är ett fantastiskt roligt sätt att umgås på, och trots rådande omständigheter vill vi ge er
en chans att göra något liknande. Vanligtvis cyklar man runt mellan vänners rum/lägenheter och
festar. Vid varje stopp är det några som ansvarar för en maträtt. Denna kväll lagar alla sin egen
mat (meny bestäms inom faddergruppen) och umgås med sin faddergrupp. Varje rätt äts i olika
breakout-rooms på Zoom, så man får komma närmre de i faddergruppen i mindre
konstellationer. Superkul!
__________________________________________________________________
Söndag 17 januari
9:00-18:00 (..) Utdelning av lagboksväskor
Alla novischer får varje år fina lagboksväskor av JF. Dessa lagboksväskor kommer att vara er till
stor hjälp under er studietid då det ofta är mycket och tungt som man ska bära. Ni som är på
plats i Lund kommer gå till JF och hämta er lagboksväska. Där kommer ni även få träffa era
faddrar. Faddrarna kommer att skicka ut ett schema för utdelningen av väskorna så att inte alla
novischer dyker upp på JF samtidigt.
19:00-20:00 (..) Idrottsutskottet håller i turnering och quiz
Idrottsutskottet bjuder denna kväll på en agar.io-turnering och anordnar även ett hejdundrande
idrottsquiz. Detta får ni inte missa!
__________________________________________________________________
Måndag 18 januari
12:00-13:00 (..) Kahoot med näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet håller i en lunch-kahoot på zoom. Värm en härlig matlåda och slå dig ner
framför datorn. En lunch du sent kommer glömma!
18:00-19:00 (..) Tävla med JiA på sociala medier
JiA-utskottet håller i tävling på sociala medier. Håll i hatten och kamma hem vinsten! Mer
information om exakt var tävlingen kommer äga rum publiceras på novischutskottets facebookoch instagramsida.
19:00-20:00 (..) Fadderkväll
Direkt efter JiA-tävlingen blir det härligt zoom-häng med din faddergrupp. Mer information om
vad som kommer hända meddelas av faddrarna.

__________________________________________________________________
Tisdag 19 januari
18:00 (..) Förmännens falafeltest
Under tisdagskvällen ska Vilma och Hanna utse Lunds bästa falafel! Detta kommer göras i form
av en mukbang via livestream på sociala medier. Vilken mediekanal vi kommer sända
livestreamen på kommer meddelas på novischutskottets facebook- och instagram sida i god tid
innan.
__________________________________________________________________
Onsdag 20 januari
16:30-18:30 (..) Pictionary med Jippo
JF:s interna fest-gurus håller i det fabulösa och klassiska rit-spelet Pictionary! Detta vill man inte
missa!
19:00-20:30 (..) Fadderkväll med förberedelser
Det börjar närma sig den digitala förfestkampen och det är nu dags för er faddergrupp att på
zoom planera er digitala förfest. Ni ska även börja komma på era gruppramsor, som är otroligt
viktiga framförallt under den fysiska novischperioden!
__________________________________________________________________
Torsdag 21 januari
16:00-17:00 (..) Informationsutskottet anordnar quiz
Missa inte info-utskottets roliga quiz. Quizet kommer att hållas på zoom, länken för detta skickas
ut i god tid innan. Ta chansen och vinn!
17:00-18:00 Fadderkväll med förberedelser
Nu är förfestkampen riktigt nära! Samla faddergrupp och planera det sista inför er digitala
förfest. Glöm inte era ramsor - det kanske kan ge bonuspoäng...
__________________________________________________________________
Fredag 22 januari
20:00-22:00 (..) Förfestkampen
Det är fredag och den stora dagen är här. Det är förfestkamp! Samla faddergruppen och styr den
bästa digitala förfesten ni kan tänka er. Under kvällen klickar förmännen sig runt till alla grupper
i jakten på den roligaste förfesten. Låt slaget om den BÄSTA FÖRFESTEN börja!
__________________________________________________________________
Lördag 23 januari

15:00-16:30 (..) Festmästeriets vett- och etikett-kurs
Festmästeriet bjuder in till kanske den viktigaste kursen i hela Lund, nämligen vett och etikett för
sittningar och andra festligheter. Universitet har uråldriga traditioner och det är väldigt viktigt
som student att kunna anpassa sitt uppförande efter sociala tillställningar. Hur skålar man på rätt
sätt? Vad är en bordspresent? Hur klär man sig efter klädkod?
18:00-21:30 (..) Den stora Zoomsittningen
Duka upp för trerätters, dra på finkläderna och njut av din första sittning. Under din tid i Lund
kommer du ha möjlighet att gå på mängder av sittningar så låt din första bli aningen speciell. Du
fixar en smakexplosion till middag och vi löser en oändligt minnesvärd kväll!
__________________________________________________________________
Söndag 24 januari
20:00 (..) Deadline poängjakt
Den digitala poängjakten har nått sitt slut. Innan 20:00 ska genomförandet av alla utmaningar ha
publicerats på gruppens instagram. Poängen kommer räknas och innan midnatt koras en vinnare.
Kämpa - denna poängjakt kan ge er försprång i den fysiska novischperiodens poängjakt.
__________________________________________________________________
Sammanfattningsvis...
Undrar du vad prickarna inom parentes ”(..)” betyder? De talar om att du ska infinna dig vid den
utsatta tidpunkten. Här gäller alltså inte akademisk kvart/dubbelkvart. En prick tar bort en kvart.
Laganda, kreativitet och fyndiga sånger ger din novischgrupp poäng vid förfestkampen och
poängjakten. Eventuella schemaändringar, olika teman och annan användbar information läggs
upp efterhand på Novischutskottets facebook-sida, som finns länkad längst ner i brevet. Ha för
vana att kolla varje dag så går du inte miste om senaste nytt! Se även till att gilla Juridska
Föreningens facebook-sida, facebook.com/JFiLund/ f ör info om medlemskap, boende och
annat som är bra att veta!
Lägg in våra och era faddrars nummer så snart ni fått dem, så att ni kan nå oss om ni har några
frågor. Alla frågor och funderingar är välkomna!
Efter att ni läst detta så hoppas vi att ni är peppade och redo för en oförglömlig (om än digital)
novischperiod. Vi lovar att det finns aktiviteter som du kommer att tycka är roliga, oavsett vem
du är. Vi är grymt taggade på att få välkomna er till juristprogrammet i Lund, Sveriges roligaste
och absolut bästa program!
Varmt välkomna till JF och Lund!
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