
Insparken HT 20 
 
 

Hej alla goa och glada nyblivna studenter och välkomna till höstterminens inspark 

för apotekare! Vi hoppas att ni haft en fantastisk sommar trots 

omständigheterna med Coronaviruset och att ni nu är redo för er första 

termin. Vi i apotekarprogrammets insparkskommité, Cerebellum, vill självklart 

att ni inleder denna terminen med att lära känna oss, era klasskamrater och 

äldrekursare genom att delta i vår inspark!  

 
Tips för en bra terminsstart:  
Vårt allra bästa tips för en rolig terminsstart är att vara med på insparken. Vad är då egentligen en 
inspark kanske du undrar? Insparken pågår under ungefär 3 veckor då vi i Cerebellum anordnar 
aktiviteter för er nya studenter, eller inspiranter som ni kommer kallas under insparken. Det är ett 
fantastiskt bra tillfälle att lära sig allt om universitetslivet. Var finns de bästa lunchställena? Hur 
skaffar man sig kursböcker enklast? Vad kan man göra utanför skoltid? Många frågor som vi 
hoppas kunna besvara. Som tidigare nämnt är det också ett perfekt tillfälle att lära känna nya 
människor. Värt att nämna är att insparken förekommer utan hets eller tvång och 
alkoholkonsumtion är fullkomligt frivilligt. Aktiviteterna kommer vara varierade för att kunna 
passa alla och man får vara med så mycket man vill.   
 
Klickar ni er in på facebook och söker upp gruppen “Inspark Apotekarprogrammet Ht20” kan ni 
ta del av all information kring insparken som aktiviteter och anmälningar. Även klassgruppen vid 
namn “Apotekarprogrammet Ht20” är bra att gå med i. “Apotekarstudents Bokbazar” är ytterligare 
en behjälplig facebookgrupp. Där kan apotekarstudenter från alla terminer köpa och sälja begagnad 
kurslitteratur till ett billigare pris! Perfekt när man är student och vill spara pengar.  
 
Under insparken och resterande studietid rekommenderar vi även er att ladda ner Västtrafiks app 
där ni bland annat kan köpa periodbiljetter för studentpris.Ytterligare ett tips för att hitta på campus 
är att installera appen CampusMaps/Hitta på campus för att enkelt kunna hitta till alla 
föreläsningssalar. 
 
Hur gör man då om man vill vara med på årets inspark? 



 
Det är busenkelt. Allt du behöver göra är att betala insparksavgiften som ligger på 320 kr och då 
får du ett helårsmedlemskap i SAKS eller 240 kr och då får du ett halvårsmedlemskap i SAKS. I 
insparksavgiften inkluderas samtliga aktiviteter under insparken samt medlemskap i Sahlgrenska 
Akademins Studentkår (SAKS). SAKS arbetar för att förbättra din utbildning och hjälpa dig om 
problem uppstår under utbildningen. Som medlem inom SAKS får du även tillgång till vårt kårhus 
- Hvilla Medici, samt alla aktiviteter som ordnas av kårens utskott och corpser. På Hvilla Medici 
kommer det längre fram anordnas pubar varje fredag och varje termin kommer även större 
evenemang att ske, såsom storpubar och sittningar med roliga teman. Som kårmedlem kommer du 
att få tillgång till dessa aktiviteter. En annan bra fördel med att vara med i SAKS är att när man 
blir medlem får man också 3 månaders bonus kötid i SGS studentbostäder och därefter 1 extra 
månad för varje termin som man är medlem. Oavsett om du deltar under insparken eller inte 
rekommenderar vi dig att bli medlem i SAKS.  
 
För att betala insparksavgiften går du in på https://medlem.saks.gu.se och följer instruktionerna. 
Du fyller i dina kontaktuppgifter, väljer din utbildning och kryssar i att du vill betala 
insparksavgiften. Du kan betala via bankgiro eller kort. Registrera dig och betala senast den 19 
augusti. Mer information om de olika utskotten och corpser finns även att tillgå på SAKS egna 
hemsida https://www.saks.se. För frågor kring betalning kan ni även kontakta vår kassör Michelle 
på mobilnumret 0729370729.  
 
Cerebellum: 
Vilka är vi i Cerebellum då? Cerebellum är apotekarprogrammets insparkskommitée som består 
av ett glatt gäng på 6 personer från termin 3 och 5 på apotekarprogrammet. Vi har ordförande Sara, 
sekreterare Felicia, kassör Michelle, vice ordförande Florian och de övriga ledamöterna Amanda 
och Noa. Under insparken kommer ni också få träffa på ett härligt gäng faddrar från olika terminer. 
De kommer fungera som ett extra stöd för er under insparken. Nedan hittar ni vår 
kontaktinformation om ni skulle ha frågor. För en mer utförlig presentation om oss får ni gärna 
följa vår Instagram som heter ”Cerebellumsaks” :). 
 

 
Sara Ferlin 
Position i Cerebellum: Ordförande 
Kontaktinformation: Mail: gusferlsa@student.gu.se, 
mobilnummer: 0727470039 
 

 
 



Felicia Brag 
Position i Cerebellum: Sekreterare 
Kontaktinformation: Mail: feliciabrag@hotmail.com, 
mobilnummer: 0768566677  
 
 

 
 
Michelle Jovic 
Position i Cerebellum: Kassör 
Kontaktinformation: Mail: michelle.jovic@hotmail.com, 

mobilnummer: 0729370729  

 

 
 
 
 
Florian Möhlendick 
Position i Cerebellum: Vice ordförande 
Kontaktinformation: Mail: florian.moelendick@gmail.com, 
mobilnummer: 0738096479 
 

 
 



Amanda Ockell 
Position i Cerebellum: Övrig ledamot 
Kontaktinformation: Mail: amandaockell@live.se, 
mobilnummer: 0723112120  
 

 
 
 
Noa G. Frick 
Position i Cerebellum: Övrig ledamot 
Kontaktinformation: Mail: noaanka2000@gmail.com, 
mobilnummer: 0735541071 
 
 
 
Angående Covid-19 och årets inspark: 
 
Det har knappast undgått någon att den rådande situationen i samhället med Corona har förändrat 
väldigt mycket. Tyvärr gäller detta även för insparken. I år kommer den därför att se lite 
annorlunda ut jämfört med tidigare år. Vi kommer bland annat dela upp er inspiranter i grupper 
och befinna oss på olika platser vid olika tider för att alla ska kunna känna sig trygga och för att 
minska risken för smittspridning. Detta medför att förändringar kan tillkomma och att vi kan 
behöva tänka om kring vissa evenemang beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Men misströsta inte! Ett preliminärt schema för insparken hittar ni nedan med reservation för 
förändringar av tider, aktiviteter och platser. Ett hett tips är att som tidigare nämnt att gå med i 
facebookgruppen “Inspark Apotekarprogrammet Ht20” där vi kontinuerligt kommer uppdatera 
er om vad som gäller för respektive evenemang. För att underlätta planering kring aktiviteter 
uppskattar vi om ni klickar i att ni kommer i insparksgruppens respektive evenemang.  
 
Många gröna kramar önskar Cerebellum <3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Schema för insparken 
 

Måndag 24/8- Smygstart 
Vi startar insparken med en smygstart för att ni ska få chansen att se och lära känna era 
kurskamrater innan introduktionsveckan börjar. Om vädret tillåter kommer vi att samlas i 
Slottsskogens område Azalea och vi i Cerebellum kommer möta upp er på hållplatsen 
“Linneplatsen” och följa er dit. I Azalea kommer vi dela upp er i grupper beroende på antalet 
anmälningar. Vi kommer tillsammans att fika, leka lekar och det är dessutom ett bra tillfälle att 
ställa alla era frågor som har uppkommit under sommarens gång. Kläder efter väder är det som 
gäller denna dag! Beräknad tid för smygstarten är 14.00. Om man har svårt att hitta till hållplatsen 
eller Azalea kan man höra av sig till någon av oss i Cerebellum.  
 
Tisdag 25/8- Introduktion 
Nu är det äntligen dags för introduktionsveckan! Vi i Cerebellum har förberett en video där vi 
kommer visa er runt på medicinareberget samt på Chalmers för att ni enkelt ska kunna hitta till 
salarna ni beräknas vara i samtliga terminer. Vi kommet även visa er de närmaste hållplatserna för 
er som kommer åka buss eller spårvagn till skolan. Att det just är en video gör även att ni kan kolla 
på videon hur många gånger ni vill för vägledning och det är ju hur bra som helst! Som nämnt 
rekommenderar vi er även att ladda ner appen som heter ”Hitta på campus/CampusMaps” för att 
kunna ta er runt på Chalmers och Sahlgrenska. Under höstens inspark kommer vi även dela in er i 
fadderlag som ni kommer vara i under hela insparken. Lagen kommer vi dela in er i under första 
dagen.  
	

Onsdag 26/8- Poängjakt 
Idag är det dags för en återkommande favorit nämligen poängjakten! På denna aktiviteten har alla 
möjlighet att upptäcka vår fantastiska stad Göteborg som kommer vara ert hem under 5 år. I era 
fadderlag kommer vi samlas vid Poseidon på Götaplatsen, tid återkommer vi med i 
facebookeventet! Ni kommer därefter få en lista med flera uppdrag som är värda olika poäng. Tips, 
om man hittar Cerebellum ger det extra poäng! 	
	

Torsdag 27/8- Quiz 
Dags för ett quiz på zoom med oss i Cerebellum! Frågorna kommer handla om allt mellan himmel 
och jord och detta är ett perfekt tillfälle för er som inte vill träffa mycket människor just nu. Detta 
får ni inte missa! Vem blir den stora quizmästaren och tar hem det fina priset?  
 

Fredag 28/8- Pub 



Dagen till ära är det dags för er att få ert första besök på Hvillan! Beerpongturnering och andra 
dryckeslekar står på schemat och det kommet finnas god mat! Det kommer även finnas både 
alkohol och alkoholfria alternativ till försäljning under kvällen. Kommer något fadderlag vinna 
mot de oemotståndliga Cerebellum? 

Söndag 30/8 – Tårtslag 
På denna aktivitet kan bara er fantasi sätta gränser! Vilken faddergrupp kan baka den godaste och 
snyggaste tårtan för att imponera på oss i Cerebellum? Haken? Det finns endast begränsat antal 
goda ingredienser och man måste tävla i lekar för att roffa åt sig de allra bästa.  
Måndag 31/8  
OBS! KURSUPPROP KEM011 – Obligatorisk närvaro  
Obligatoriskt upprop står på schemat! Vid frågor eller funderingar finns vi på telefon enligt 
kontaktinformationen. Lycka till!!!  
 

Tisdag 1/9 - Picknicksittning 
Nu är det dags för er första provsittning men i en annan tappning nämligen utomhuspicknick! Vi 
kommer bjuda på mat och egen dryck medtages. Vi ses i Azalea! Tema för sittningen kommer 
finnas i facebookeventet.  

 

Torsdag 3/9 - 5-kamp 
Atlet som inte, på denna roliga 5-kamp kan alla vara med! Vilket fadderlag kommer ta hem 
kampen om Sahlgrenskas bästa apotekarstudenter? Upp till bevis!  
 

Lördag 5/9 - Faddermiddag 
Vad är bättre än en utekväll? En riktigt mysig hemmamiddag såklart! Eller ja… det kanske beror 
på vem man frågar. Men den här dagen är det iallafall faddermiddag med tacos som gäller. Ni blir 
hembjudna till era faddrar på middag och får chansen att lära känna dem ännu bättre. Ni får också 
chansen att ställa alla tänkbara frågor om allt ni undrar över.  
 

Söndag 6/9 - Söndagshäng 
Efter en mysig faddermiddag kommer vi idag samlas i Azalea för en mysig dag med spel och lekar. 
Oömma kläder rekommenderas! Hörde vi någon nämna såpa och presenning? Jajamen! 

  
Tisdag 8/9 - IdrU-aktivitet 



Nu är det dags för idrottsutskottet Idru att hålla i en spännande aktivitet. Bäst att följa deras motto 
“Drick med måtta för imorgon ska du sporta”! Detta är även ett perfekt tillfälle för dig som vill 
intressera dig mer för sport i studentlivet.  

 
Onsdag 9/9 - Pubrunda 
Dags att lära känna det fantastiska utelivet i Göteborg! Ni ska denna kväll på en pubrunda i era 
faddergrupper. Spännande uppdrag kan även förekomma under kvällen. Missa inte!  
	

Fredag 11/9 - Hemmasittning 
Då var det dags för provsittning nummer 2! Denna gång kommer sittningen vara i era 
faddergrupper. Plats och tema för lagen kommer komma ut på facebookeventet.  
 

Lördag 14/9 - Lägenhetshoppning  
Idag är ni välkomna hem till utvalda faddrar och medlemmar i Cerebellum! På varje ställe kommer 
det bjudas på lättare mat och även en drink som värden står för (självklart finns det alkoholfria 
alternativ). Hur kan man bo under studenttiden? Hur får man plats med alla böcker? Ja alla dessa 
frågor kan man få tips av andra äldrekursare och Cerebellum under denna lägenhetshoppning.  
	
 


