Välkommen till Högskolan Gävle och
studentföreningen Pedagogerna i
Gävle - PiG!
Passa på att bekanta dig med Gävle och Högskolan och skapa nya bekantskaper
innan din studietid börjar. Under introduktionsveckan, även kallad ”Insparken”,
kommer du i kontakt med nya studenter i samma sits samt äldre studenter med
trygghet och erfarenhet.
Föreningen Pedagogerna i Gävle (PiG) har cirka 100 stycken medlemmar som
studerar till förskollärare, grundlärare, grundlärare med inriktning mot fritidshem och
ämneslärare. Inom föreningen finns en styrelse på nio personer som arbetar ideellt
för föreningen. Alla medlemmar inom föreningen deltar frivilligt på alla evenemang
som sker inom studentlivet på Högskolan i Gävle samt andra utomstädes resor. PiG
har ett sexmästeri i styrelsen som ansvarar för alla evenemang som sker för
pedagogerna, allt från insparken till medlemsdagar under året. Föreningens syfte är
att knyta samman alla pedagoger från de olika programmen och finnas som ett stöd
under studietiden.
På Högskolan i Gävle finns det ett flertal föreningar för alla de olika program som
finns att studera. Dessa föreningar har sina egna styrelser samt arrangerar egna
evenemang under året. Två av dessa föreningar har studentpubar som är öppen för
samtliga föreningar. På pubarna sker allt från enkla pubkvällar till sittningar och andra
styrda event. HiG har även ett Kårhus som anordnar olika evenemang och har
nattklubb ungefär en gång i månaden.
Insparken börjar den 22 augusti och avslutas den 31 augusti.
Introduktionen för dig som pedagog kommer ske i hus 99:132 (hus Freja) klockan
12.30. Efter informationen samt en kort rundvandring, kommer vi vandra vidare för att
köpa insparksband samt kårmedlemskap som behövs för att medverka. Senare på
kvällen återsamlas vi vid pedagogernas samlingsplats Paviljongen som ligger i
parken utanför Högskolan, där kommer det ske en gruppindelning och en fortsatt
trevlig kväll tillsammans. Insparken är tio dagar fyllda med olika aktiviteter som sker
runt om i Gävle. Pedagogerna har många aktiviteter på egen hand samt tillsammans
med andra föreningar på Högskolan.

För att delta under Insparken behövs ett Insparksbandet som kostar 420kr och i detta
ingår alla aktiviteter, medlemskap i Gävle studentkår för en termin samt inträde på
alla studentpubar. PiG har en finsittning som avslutning på Insparken, för den
tillkommer en kostnad på cirka 250kr och för det priset ingår en två-rätters middag
samt en dryckesbiljett. Finsittningen går av stapeln Insparkens sista dag och är
frivillig.
ALLTING under Insparken är FRIVILLIGT. Ingen kommer någonsin att tvingas till att
delta i någon aktivitet mot sin vilja och ingen kommer någonsin behöva känna något
alkoholtvång.
Du känner igen oss pedagoger på våra blåa overaller och glada humör! Vill du veta
mer om PiG? Du hittar oss på våran Facebook-sida ”PiG - Pedagogerna i Gävle”.
Har du några frågor om Insparken eller bara vill komma i kontakt med oss, tveka inte
att skicka mejl, skriva på facebook, ringa eller skicka ett sms.
Sexmästarinna: Mathilda Lind Eriksson 073-80 40 312
Vice Sexmästarinna: Moa Öhberg 073-9829068
Mejl: pig-6@hotmail.com

Detta vill Du inte missa!

