
Kandidatpresentasjoner 
Konstituerende STi-møte 14.november kl 17.15. 



Kandidatpresentasjon 
(Presentasjonen bør være på 1 side) 

Navn: Agnete Djupvik 

Alder: 23 

Studieby: Trondheim 

Hvilket verv stiller du til? Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

Hvorfor vil du stille som til dette vervet? 

Jeg er en sterkt engasjert dame med en variert bakgrunn fra Trondheim. Jeg er nettopp 
ferdig som Kultursjef i UKA-19, som leder for 600 frivillige UKEfunker i å planlegge og 
arrangere kulturprogrammet til UKA, Norges største kulturfestival. Til daglig nå går jeg en 
master i informatikk med fordypning i kunstig intelligens. 

Jeg har lyst til å prøve meg på et større arbeid knyttet til å gjøre studentenes liv bedre! Jeg er 
ikke så erfaren innenfor studentpolitikken, men jeg jobbet lenge innenfor skolepolitikk i 
Elevorganisasjonen, og har ledet Elevorganisasjonen i Oslo, og senere vært 
utdanningspolitisk talsperson i Unge Venstre. I Trondheim har jeg jobbet i flere år i 
Jenteprosjektet Ada, som jobber for likestilling på teknologistudier her på NTNU. 

Med meg i arbeidsutvalget får dere en dame som ikke er redd for å ta initiativ, som ser 
andres behov og hjelper til med et smil om munnen. Jeg er opptatt av å stille spørsmål rundt 
«hvorfor gjør vi det på denne måten?» hvis jeg tror vi kan gjøre ting på en bedre måte. Jeg 
har mye ledererfaring og vil bidra til at arbeidsutvalget blir en proff ledergruppe som tar 
Studenttinget på alvor. Jeg er gira på å lære og å gjøre Studenttinget synlig. Håper dere 
også er gira! 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

- Varm 

- Leken 

- Nysgjerrig 

- :) 



Kandidatpresentasjon 
(Presentasjonen bør være på 1 side) 

 

Navn: Aslak Hollund 

 

Alder: 26 

 

Studieby: Trondheim 

 

Hvilket verv stiller du til: Leder 

 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

Da jeg gikk av som leder av linjeforeningen i mars var planen å, for en gang skyld, trappe 
ned på engasjementet og la linjeforeningen leve videre i gode hender. Linjeforeningen klarer 
seg godt, men frigjort fra de faste arbeidsoppgavene som fulgte ledervervet følte jeg 
engasjementet blusse opp igjen. Nå kunne jeg løfte blikket, og jobbe for studentmassen 
utover de på mitt institutt. Jeg innså at jeg får så mye igjen for å jobbe for de rundt meg at jeg 
ville stille til STi og arbeidsutvalget. 

Inn i vervet som leder av STi tar jeg med meg mye og variert ledererfaring. Den stammer fra 
et liv som i stor grad har vært definert av i verv i alt fra debattklubb på videregående, til nå 
sist i linjeforeningen. Med på kjøpet kommer også et brennende engasjement for å jobbe for 
studenters beste og et stort nettverk blant NTNUs studenter. Jeg kjenner Gløshaugen best, 
men er gleder meg til å stifte bekjentskap på alle NTNUs campuser. 

Jeg kommer til å sette et stort fokus på at det skal være givende og trivelig å sitte både i AU 
og rundt bordet. Jeg ønsker også å jobbe mye med å knytte tettere bånd med våre 
samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne våre er mange, og inkluderer nok flere som er 
ukjente for meg, men jeg setter nok fokus på andre deler av studentdemokratiet, frivilligheten 
og NTNU. 

Campusutvikling blir et stort tema for 2020. Jeg syns det er et utrolig spennende prosjekt og 
håper at jeg kan få muligheten til å ta en aktiv del i utformingen av vårt fremtidige campus. I 
denne prosessen syns jeg det er viktig å opprettholde det fokuset som studenttinget har hatt 
på frivilligheten og jobbe for at NTNU skal prioritere studentenes behov både i utdanning og 
frivillig engasjement på campus. 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

• Ledererfaring 

• Engasjement  

• Et nytt, friskt pust  



Kandidatpresentasjon 
Navn: 

Håkon Gravem Isaksen 

Alder: 

23 

Studieby: 

Trondheim 

 

Hvilket verv stiller du til? 

Fagpolitisk ansvarlig 

 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

Jeg ønsker å stille til vervet som fagpolitisk ansvarlig fordi jeg tror at mine erfaringer og 
egenskaper vil gjøre meg godt rustet til å utføre arbeidet stillingen krever på en god og 
hensiktsmessig måte. Jeg anser vervet som fagpolitisk ansvarlig som en arena hvor jeg vil 
kunne bidra positivt, både innad i arbeidsutvalget og ovenfor Studenttinget som helhet. Jeg er 
engasjert i studentpolitikk og har god erfaring fra tidligere studentdemokratisk arbeid som 
instituttillitsvalgt ved institutt for språk og litteratur. Å arbeide for en studentvennlig utdannings- 
og forskningspolitikk ved NTNU bør være et fokusområde i alle ledd av studentdemokratiet og 
som fagpolitisk ansvarlig er dette noe jeg ønsker å fokusere på og videreføre. Forskning og 
utdanning ved NTNU skal ha et overordnet fokus på kunnskap for en bedre verden og må anse 
studentenes behov, opplevelser og innspill som verdifulle i et slikt arbeid.  

 

Å forstå hvordan hele linjestrukturen ved NTNU arbeider med og etter overordnede 
retningslinjer og hvordan vi som studenter kan være aktive deltakere i utarbeidelse og 
forbedring av slike retningslinjer mener jeg er sentralt i å kunne fungere på best mulig måte 
som fagpolitisk ansvarlig. Gjennom min tidligere erfaring fra studentdemokratisk arbeid føler 
jeg at jeg har en god grunnleggende innsikt i dette og ser frem til å kunne sette meg enda mer 
inn i prosessen på et mer overordnet og helhetlig nivå om jeg blir valgt til fagpolitisk ansvarlig. 
Jeg har blant annet jobbet i samråd med forrige fagpolitisk ansvarlig og Studenttinget 2019 
med å oppdatere Studenttingets politikk på referansegrupper. Dette er også et tema jeg gjerne 
ønsker å jobbe videre med om jeg blir valgt som fagpolitisk ansvarlig i forbindelse med NTNU 
sitt arbeid med revisjon av kvalitetssikringssystemet. 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

• Jeg er motivert og arbeidsvillig, selv i møte med stor arbeidsbelastning. 
• Jeg har erfaringer og kunnskaper fra studentdemokratiet som jeg anser som nyttige i 

vervet som fagpolitisk ansvarlig. 
• Jeg mener at mine personlige egenskaper gjør meg egnet til å utføre arbeidet som 

fagpolitisk ansvarlig på en god måte både individuelt og i samarbeid med andre. 



STi kandidatpresentasjon 
Lars Føleide 
Trondheim 

TL;DR: 
Engasjert student med lang og 
bred erfaring. 

Hvilket verv stiller du til? 
Leder 

Nevn 3 stikkord for hvorfor 
akkurat du skal bli valgt til 
dette vervet: 

• Lang og bred erfaring

Først valgt inn i Studenttinget høsten 2015 og har i ettertid vist et 
brennende engasjement for studentpolitikken og studentvelferden. Er 
ofte med i referansegrupper, og har over en lengre periode hatt verv i 
Læringsmiljøutvalget (LMU). Har også vært vara i NTNUs styre. 

• Engasjert

Har i mange år vært aktiv i både Studenttinget (STi) og Velferdsstinget 
(VT), hvor jeg har hatt verv i Velferdsrådet, Boligrådet og nå 
Idrettsrådet. Er også engasjert i idretten, med tillitsverv i NTNUi 
Squash som IT-ansvarlig og økonomi-ansvarlig, deltatt på NTNUi 
gruppeledersamlinger, generalforsamlinger, etc. Deltok april 2018 for 
første gang på Landsmøtet med Norsk studentorganisasjon (NSO) 
sammen med 180 andre delegater fra hele landet for å bestemme 
studentpolitikk for 230.000 studenter (www.student.no/LM). Ble da 
valgt inn til Velferds- og likestillingspolitisk komité. Deltok også i 
2019. 

• Mange studiepoeng

Har fra tidligere studert både ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges 
Handelshøyskole (NHH). 



Kandidatpresentasjon 
(Presentasjonen bør være på 1 side) 

Navn: Mathilde Sjøhelle Eiksund 

Alder: 22 

Studieby: Trondheim 

Hvilket verv stiller du til? 

Internasjonalt ansvarlig (AU) 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

Eg vil bli internasjonalt ansvarleg i Studenttinget sitt 
arbeidsutval fordi:  

1) eg har eit brennande internasjonalt engasjement,

2) treffande fagleg kompetanse og

3) relevant erfaring frå studentfrivilligheita i Trondheim.

To år med utveksling, første gang i Frankrike, andre gang i USA, har gitt meirsmak for 
internasjonalt arbeid. Eg har ein bachelorgrad i statsvitskap, med eitt utvekslingsår ved UC 
Berkeley der eg studerte sosiologi. Eg ønsker å nytte det eg har lært på studiet til å jobbe 
med og formidle Studenttinget sin internasjonaliseringsstrategi, samt samarbeide med 
aktuelle pratnarar. Eg har kjennskap til fleire relevante partnarar gjennom erfaring frå frivillige 
verv i Trondheim. Som leiar i Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening, TKS, har eg 
samarbeida direkte med ISFiT, UKA og andre grupperingar i Studentersamfundet og 
Trondheim kommune. Eg har også god kjennskap til SAIH som tidlegare aktivist i 
organisasjonen, og erfaring med internasjonal seksjon som tidlegare utvekslingsstudent.  

Innsida av studenttinget er ny for meg, og eg er ivrig på å lære meir om korleis 
studentpolitikken ved NTNU blir utforma og gjennomført frå innsida. Det ville vore ei ære og 
ei spanande utfordring å få samarbeide og jobbe som representant i Studenttinget sitt 
arbeidsutval. Internasjonalisering er viktig å satse på. Om eg får denne tilliten vil eg fordjupe 
meg godt innan feltet, og gjere mitt beste for å formidle Studenttinget sine mål. 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

Eg er ambisiøs, nysgjerrig og heilhjarta. 



Kandidatskjema for 
Michelle Angell 

Alder: 26 år 

Studieby: Trondheim 

Studie: 4. året teknisk fysikk 

 
 

Jeg stiller til  
Internasjonalt ansvarlig 

 

 

3 stikkord for hvorfor dere skal velge 
meg til dette vervet: 

● Solid bakgrunn og erfaring 
● Masse engasjement 
● Stort nettverk 

 

Hvorfor vil jeg stille til dette vervet? 
Gjennom hele 2019 har opptak av internasjonale 
studenter vært en av mine viktigste hjertesaker som 
linjeforeningsleder i Delta. Med god hjelp fra andre 
ildsjeler og linjeledere har jeg: 

1. organisert felles opptak til Gløshaugens 
linjeforeninger for nesten 500 
utvekslingsstudenter i august. 

2. igangsatt et enda større prosjekt for opptak 
til Gløshaugen, Dragvoll og Kalvskinnets 
linjeforeninger for utvekslingsstudenter og 
internasjonale mastere våren 2020. 

3. bygget opp et miljø rundt å integrere 
internasjonale studenter innad i Delta, som 
på sikt har ført til at flere av dem har påtatt 
seg verv i foreningen. 

I tillegg til dette har jeg et stort nettverk og verdifull 
kjennskap til både Internasjonal seksjon og SiT. Jeg 
har også masse arbeidskapasitet og jeg snakker 
godt engelsk. 
 
Mitt mål for denne perioden er å sikre at alle 
internasjonale studenter får bedre mulighet til å 
integreres i vårt fantastiske studiemiljø her i 
Trondheim. 
 
Hva mener jeg? 

● NTNU bør tilrettelegge for gode 
utvekslingsmuligheter, men det bør ikke 
være et krav til alle studenter. 

● Internasjonale studenter (uansett hvor de 
kommer fra) skal ikke måtte betale ekstra 
skolepenger utenom semesteravgift, med 
mindre det ikke foreligger andre løsninger. 

● Samtlige linjer som tar opp internasjonale 
studenter som en del av sin fadderperiode 
fortjener basisstøtte per student, slik man får 
for de nasjonale studentene. 

 
Selv om dette er mine synspunkter er jeg alltid åpen 
for andre vinklinger/ny informasjon i saker og lytter 
til andres meninger. 
 
Jeg håper at dere gir meg en sjanse til dette, da jeg 
har utrolig lyst til å gjøre en god jobb som 
internasjonalt ansvarlig og fordi jeg har mye å gi! 

 



Kandidatpresentasjon 
  

Navn: Simon Løvdal  

 

Alder: 22 

 

Studieby: Trondheim 

 

Hvilket verv stiller du til?  

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 
 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

I to år har jeg sittet i EMIL-styret. Ett år som økonomiansvarlig og ett år som leder. I løpet av 
denne tiden har jeg fått god kjennskap til studentfrivilligheten i Trondheim og har selv fått 
oppleve hvor viktig den er for studentenes trivsel. Jeg har også blitt kjent med flere av 
styrene i disse foreningene, og jeg tror at dette nettverket kan være verdifullt som 
læringsmiljøpolitisk ansvarlig.  

Min hovedmotivasjon for å stille som læringsmiljøpolitisk ansvarlig er for å kunne delta i 
campusutviklingsprosjektet. Det er nå vi studenter har mulighet til å påvirke hvordan 
fremtidens campus skal utformes, og jeg vil arbeide hardt for å få gjennomslag for 
studentenes behov og ønsker. Jeg ha et spesielt fokus på at de frivillige organisasjonene 
skal få egnede arealer slik at de kan fungere optimalt, enten det gjelder å ha tilgjengelige 
linjeforeningskontorer, eller å ha tilgang til verktøy og utstyr som kreves for å drive 
organisasjonen.  

Selv er jeg en engasjert og samarbeidsvillig person. Jeg kan stå hardt på mine meninger, 
men er også åpen for å se nye sider av saker. Gjennom styrevervene mine har jeg lært mye 
om samarbeid og blitt mer bevist på hvilke roller jeg inntar i gruppearbeid. Jeg har også lært 
hvor viktig det er med god kommunikasjon for å få til et godt og effektivt samarbeid. Alt dette 
er egenskaper som kommer god med som representant i arbeidsutvalget. 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

- Dedikert 
- Pliktoppfyllende 
- Ansvarsbevisst 



Kandidatpresentasjon 

Navn: Tobias Røed  

 

Alder: 23 år 

Studieby: Trondheim   

Hvilket verv jeg stiller til: Internasjonalt Ansvarlig i Studenttinget 

 

Hvorfor jeg ønsker å stille til dette vervet:  

Motivasjonen min for å stille til Internasjonalt Ansvarlig er at virkelig brenner for 

internasjonalisering, og ønsker å forbedre NTNUs internasjonale profil. Det skal legges godt 

til rette for at våre studenter enkelt skal kunne reise til andre utdanningsinstitusjoner i verden, 

samtidig som internasjonale studenter som velger å ta hele eller deler av sin utdanning på 

NTNU blir tatt imot med åpne armer.  

 

Jeg ble valgt som Studenttingsrepresentant for Studenttinget 2019, og i september ble jeg 

supplert inn som Internasjonalt Ansvarlig. Siden september har jeg satt meg godt inn i vervet, 

og føler at jeg har god kontroll på hva vervet handler om. Jeg har fått introdusert meg selv for 

ulike internasjonale studentorganisasjoner i Trondheim, internasjonal seksjon på NTNU, samt 

flere andre aktører på NTNU, i kommunen og nasjonalt. Tiden jeg har sittet som 

Internasjonalt Ansvarlig har målet mitt vært å ha et godt og konstruktivt samarbeid med 

relevante aktører, samtidig som jeg får fremmet Studenttingets vedtatte politikk på en måte 

som øker sannsynligheten for gjennomslag.  

 

Det er mye som må gjøres, noe som motiverer meg enda mer til å ville fortsette i vervet. 

Hovedutfordringene jeg ønsker å arbeide med fremover er; å få på plass en god 

fastlegeordning/ et godt helsetilbud for internasjonale studenter som utveksler til NTNU fra 

en annen utdanningsinstitusjon i verden. Jeg ønsker også å legge mer press på internasjonal 

seksjon for å sørge for at utvekslingsavtalene det reklameres for på NTNU sine hjemmesider 

er oppdaterte og gjeldene. Det har vært flere tilfeller hvor studenter har oppdaget at NTNU 

har forhåndsgodkjent fag som lenger ikke er tilgjengelig, eller er blitt endret på. Dermed 

skaper dette usikkerhet rundt godkjenningen av eventuelle nye fag. Dette er ikke ønskelig, og 

det er derfor utrolig viktig å gjøre alt for å sørge for at slike situasjoner ikke oppstår. En 

tredje ting jeg ønsker å jobbe iherdig for er at NTNU blir det mest imøtekommende 

universitetet i verden når det kommer til å ta imot internasjonale studenter. Nordmenn 

generelt har en tendens til å være noe reserverte, hvilket gjør det ennå viktigere å arbeide for 

at internasjonale studenter føler seg inkludert på NTNU. Et tiltak her kan være å arrangere 



eventer som tiltrekker seg både internasjonale og norske studenter. Et annet tiltak vil være å 

legge bedre til rette for at alle studenter blir inkludert i fadderukene.  

 

Alle skal føle seg velkomne på NTNU.  

 

Tre stikkord:  

• Sprudlende 

• Arbeidskapabel  

• Inkluderende       

 

 

 

 

 



Kandidatpresentasjon 

(Presentasjonen bør være på 1 side) 

 

Navn: Vegard Undheim. 

Alder: 22 år. 

Studieby: Trondheim. 

Studium: Bachelor fysikk 

Hvilket verv stiller du til?  

Jeg stiller til Fagpolitisk ansvarlig. 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

Helt siden jeg startet på NTNU kan jeg huske å ha lurt på hvorfor det pedagogiske nivået blant 

professorene er så lavt? Etter å ha tatt på meg 4 forskjellige studentassistentstillinger, en 

mentorstilling, og vært gjennom LAOS-kurset er jeg fortsatt ikke blitt noe klokere. Her har jeg fått 

jobbet med alt fra grunnforskere til fagdidaktikere, og de hadde alle ganske forskjellige formeninger 

om undervisning og forhold til studentassistenter. 

Jeg tror at mange studenter blir demotivert når deres forventninger og håp om gode undervisere og 

grundig læringsopplegg ikke blir møtt på NTNU. Det skader ikke bare universitets rykte, men det 

skaper en kultur blant oss studentene om at det er vi som må tilpasse og forbedre oss, og ikke 

omvendt.             Det 

er dette jeg vil forsøke å endre på dersom jeg blir valgt til fagpolitisk ansvarlig. 

Jeg har mange tanker om hvordan vi sammen kan få til langtidsløsninger og gode systemer som vil 

gagne alle på sikt. Dette involverer 

- obligatorisk og grundig pedagogikkopplæring av alle undervisere. 

- sørge for at vurderinger av undervisere, emner, og læringsopplegg følges opp. 

- sikre at et variert og godt emnetilbud opprettholdes også under og etter samlokaliseringen.  

- større utnyttelse av studenter som læringsassistenter, og muligheter for læring i en sosial 

setting. Studentrådene og Studenttinget har kultur for å dra på helgeseminar for 

intensivopplæring, i en sosial setting. Denne læringsformen er noen som også bruke til 

intensiv fagopplæring ved UiO. 

Til tross for mine erfaringer som linjeforeningsstyre- og studentrådmedlem, vil nok min største 

utfordring i denne stillingen bli min manglende erfaring med AU og STi. Til gjengjeld lærer jeg raskt 

samtidig som jeg er utrolig engasjert i universitetsforskning og utdanning. Jeg har selv en drøm om en 

dag å jobbe med forskning og undervisning innen akademia, og har spesielt fokus på hvordan vi 

formidler og behandler kunnskap.  

Kunnskap er tross alt et universitets viktigste verdi, da ikke bare hvordan vi får den, men også hvordan 

vi videreformidler den. 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

- Har stor interesse for forskningen og utdanningen på NTNU, og hvordan den kan forbedres 

- Jeg lærer raskt. 

- Jeg inntar ofte en lyttende og reflektert rolle i team 
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