”Pite? No legg väl ändå heina baki bålken?”*
Så kanske det är men det är ändå hit en kommer när en kommer hem!
Med detta brev vill vi vill hälsa dig varmt välkommen till Musikhögskolan och till Piteå, en
liten stad med ett stort ego. För att du som ny student ska snabbt komma till rätta i din nya
skola och i staden bjuder vi in dig till NolleP 2021.
”NolleP?!” tänker du säkert med fasa och ser framför dig veckor av pennalism och
förnedring, men så är inte fallet! Vårt NolleP på Campus Piteå via Luleå tekniska universitet
håller på i en vecka (23 augusti – 29 augusti) och består av underhållning, upplevelser och
uppdrag. Allt för att du ska få en så rolig introduktion som möjligt till ditt kommande
studentliv.
Den 23 augusti ses vi på Musikhögskolan. Dagen börjar med att du får träffa dina
klasskompisar, programansvarig och fixa det praktiska inför din studiestart. Sedan får du en
rundtur på både campus och i Piteå, för att få lära känna både dina klasskompisar och din
nya studieort. Under resterande dagar får du bland annat vara med om en massa olika
aktiviteter och tävlingar, musik och dans! För att du på bästa sätt ska kunna delta under
veckan rekommenderar vi att du har med dig kläder efter väder, eftersom många aktiviteter
kommer vara utomhus.
På grund av de rådande omständigheterna kommer årets Nolleperiod att se annorlunda ut
jämfört med tidigare år. Planeringen och genomförandet av Nolleperioden sker utefter de
allmänna råd och restriktioner som regeringen och folkhälsomyndigheten föreskriver för att
förhindra smittspridningen av covid-19. Mer information om hur Nolleperioden kommer gå till
kommer du att få från dina phösare.
Du har ett eget ansvar i att bromsa smittspridningen av covid-19. Vi vill därför uppmana dig
som planerar att delta på NolleP att stanna hemma och inte delta om du är sjuk samt vara
noga med din handhygien.
Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på Nollep@pitestudent.se
För att lätt få kontakt med gamla studenter samt nya studenter rekommenderar vi att du blir
medlem i facebook-gruppen: NolleP 2021 - Campus Piteå.
Återigen, välkommen!
* ligger inte det lite avsides?
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