Välkommen till Högskolan Gävle!
Du som ny student på ett av lärarprogrammen på Högskolan Gävle är härmed inbjuden till den så
kallade Insparken, en vecka fylld med aktiviteter där vi lär känna varandra. Vi i PiG (Pedagogerna i
Gävle) är en förening för alla som studerar till förskollärare, grundlärare, grundlärare med inriktning
mot fritidshem samt ämneslärare. Vi som sitter i PiGs styrelse jobbar med det frivilligt och har hand
om de evenemang som sker under skolåret och annat som gäller studentlivet på Högskolan Gävle. Det
är sexmästeriet som har huvudansvaret för alla de evenemang som sker under året. Syftet med
Pedagogerna i Gävle är att knyta en stark gemenskap mellan alla lärarstudenter!
På Högskolan finns många andra föreningar som har ansvar för sina program och evenemang som
även de kommer att ha Inspark som ni kommer att stöta på under olika aktiviteter samt under kvällarna
på studentpubarna och Högskolans kårhus som ni först får besöka under eran Inspark. Studentpubarna
och Kåren har även olika evenemang under året, inte bara under Insparken.
Insparken börjar den 21 augusti till den 30 augusti. Introduktionen kommer att ske i hus 41 i
Valhall sal 41:204 klockan 11.00 (se bild).

Efter informationsmötet kommer ni att få köpa Insparksband som kostar ca 400kr där alla aktiviteter,
inträde till alla studentpubar samt medlemskap i Gefle studentkår i en termin ingår. PiG har precis som
många andra föreningar en egen finsittning för 270kr där det ingår en två rätters middag samt en
dryckesbiljett. Detta sker sista kvällen på Insparken och är helt frivilligt.

Allting under insparken är FRIVILLIGT. Ingen kommer att tvingas till någonting och det är absolut
ingen alkoholhets!
Du hittar oss genom att titta efter våra snygga blåa overaller!

Du hittar oss på våran Facebook-sida ”PiG - Pedagogerna i Gävle” samt på Instagram
”pedagogernaigavle”.

Frågor? Tveka inte att höra av dig!
Mejl: pig-6@hotmail.com
Sexmästare Filip Pajk 0707210512
Vice Sexmästare Irmelie Sundfors 0767951193
Eller på någon av våra sociala medier!

Vi ses den 21 augusti!

