Välkommen till Beware!
GRATTIS till din plats hos det Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens Högskola
och varmt välkommen till oss i Västerås!
Det beteendevetenskapliga programmets studentförening ”Beware” hälsar dig välkommen och
hoppas att du kommer trivas hos oss! Vi är en ideell förening som ansvarar för att ni nyblivna
studenter ska trivas hos oss under hela er studietid! Vi arrangerar era rookieveckor och
andra evenemang under året. Som student på det beteendevetenskapliga programmet blir ni
automatiskt medlemmar i Beware och vi finns här för att hjälpa er med eventuella frågor och
funderingar samt att se till att ni får den bästa tiden som student!

Det är inte långt kvar tills terminsstart och vi studenter är så peppade inför de två första veckorna
som kallas ”Rookieveckor”. Planeringsfasen är i full gång och vi garanterar två händelserika och
riktigt roliga veckor där ni kommer lära känna oss äldre studenter och även er nya klass.
Missa inte den första träffen med Beware där vi bjuder på fika. Vi ses onsdag den 23 Augusti
klockan 15.00. Vi samlas utanför högskolans entré! Fikat är ett perfekt tillfälle att träffa era faddrar
samt era nya klasskompisar för att bekanta er med varandra. Vi laddar även upp för våra superroliga
rookieveckor! Sedan på er första dag, torsdag den 24 Augusti klockan 09,00, kommer vi alla i
Beware att mötas utanför högskolans entré och gå tillsammans till Bombardier Arena där ni
välkomnas till Mälardalens Högskola! Som ny student i en ny miljö eller rent av en helt ny stad så
finns det säkert många frågor. Mälardalens Högskola finns på Facebook och där kan ni ställa frågor
och få ett snabbt svar. Beware har också en egen hemsida där ni kan få information om föreningen och
om Rookieperioden www.beteendevetare.se. Det finns också en grupp på Facebook, ”Beware”, där är
ni välkomna att gå med och ställa era frågor!
Du är också välkommen att höra av dig till någon av oss ifrån styrelsen med dina frågor! Vi hjälper
dig gärna! Du kan nå oss via telefon eller mail vid stora eller små frågor, funderingar eller allmän hjälp
kring er studenttid på Mälardalens högskola i Västerås.

Ordförande Beware styrelse
Frida Larsson
Telefon: 0762370780
Mail: vasteras@beteendevetare.se
Frågor om utbildningen:
Karina Pettersson:
Telefon: 0730766895
Mail: utbildning.ansv@beteendevetare.se
Frågor om Rookieperioden:
Jonna Ploghed:
Telefon: 0732098383
Mail: v.socialtansvarig@beteendevetare.se
Övriga frågor:
Elin Wernersson:
Telefon: 0735696177
Mail: v.ledamot@beteendevetare.se
Henning Hallin:
Telefon: 0707297115
Mejl: v.ledamot@beteendevetare.se
Stort grattis och välkommen till oss i Beware och till Mälardalens högskola!
Med Vänliga Hälsningar
Beware Styrelse

