STRETCH är fysioterapeuternas linjeförening och vi vill VARMAST välkomna dig som blivande
fysioterapeutstudent till Mälardalens högskola!
Du har redan gjort det viktigaste genom att välja att börja studera på MDH och vi ser fram
emot att få träffa dig. Vi kommer under dina första två veckorna här se till att du utöver
skola har massa kul att se fram emot i form av tävlingar, lekar och annat som gör livet lite
roligare.
Rookieperioden är ett underbart tillfälle för dig att lära känna alla dina blivande
klasskamrater men även Västerås som stad, så se till att vara med så mycket du kan.
Detta med reservation för ändrat läge gällande restriktioner.
17/1 är dagen innan introduktionsdagen, då kommer vi bjuda in på fika och kallprat. Detta
för att du och dina blivande klasskamrater ska få en chans att hänga med oss och att ni ska
få träffa varandra innan skolan drar igång. Vi samlas kl. 16.00 utanför skolans huvudentré
och går tillsammans till fysioterapeuternas alldeles egna håla (metodrum). Leta efter ett
glatt rosa gäng med goda kunskaper inom anatomi för att hitta oss faddrar och generaler.
18/1 kommer det hållas en digital introduktion för er från skolan och den är tillgänglig på
MDHs hemsida under hela dagen.
Länk: https://www.mdh.se/student/ny-student/digital-introduktion
Efter att ni sett föreläsningen så sker en rundvandring på skolan där vi möter upp er utanför
skolans huvudingång kl.11.00 ……japp….leta efter ett rosa gäng!
VIKTIGT! Gå med i gruppen ”Fysioterapeuter MDH våren 2021” på Facebook. Där kommer
schema för rookieperioden och annan superviktig information angående utbildningen och
skolan att lämnas. Har du inte facebook kan du skriva till något av nedanstående nummer/epost för att ta del av information som önskas.
Länk till facebook-sidan: https://www.facebook.com/groups/3678009592259332/
Instagram: stretch_mdh
VIKTIGT VIKTIGT!
Om du har några symptom på sjukdom så stanna hemma, handsprit finns över hela skolan
och självklart följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi kan vara
tillsammans på avstånd. Mer specifik information om hur varje aktivitet kommer gå till under
rådande omständigheter kommer finnas i facebookgruppen.
Om du vill ha mer information om vår linjeförening, STRETCH, kan du kolla in vår
Facebooksida. Stretch MDH.
Om det är någon information som är viktigt för oss att veta om ex: specialkost eller diabetes
så är det bara att höra av dig. Du får jättegärna höra av dig till någon av oss på sms, telefon
eller på Facebook om du har funderingar om utbildningen, vår förening STRETCH, Västerås
som stad eller skolan. Vi har också varit rookies en gång i tiden och vet hur många tankar
som studsar i era huvuden. Detta kommer att bli helt fantastiskt ska ni se!!!
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