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Hvilket verv stiller du til?  

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

I fjor fikk jeg studenttingets tillit til å sitte i arbeidsutvalget som læringsmiljøpolitisk ansvarlig. I 

år håper jeg dere vil fornye deres tillit til meg og gi meg mulighet til å fortsette å kjempe for å 

ivareta studentene. 

Pandemien har preget hele verden det siste året, og vi studenter er en gruppe som har blitt 

hardt rammet. Det har vært store variasjoner i kvaliteten på undervisning, mulighet for å ha 

aktiviteter på campus er strammet kraftig inn og ensomhet er et større problem enn noen 

gang. Dette er problemstillinger jeg har jobbet med det siste året, men jeg er på ingen måte 

ferdig. Jeg ønsker å kjempe videre for at NTNU skal få et løft i kvaliteten på digital 

undervisning, for at campus kan bli en arena der studentene også kan møtes til sosiale 

aktiviteter og bekjempe ensomhet gjennom et godt samarbeid med studentfrivilligheten. 

I løpet av dette året har jeg fått god kjennskap til NTNU og flere nøkkelpersoner. Gjennom 

nestlederrollen har jeg vært i ukentlige møter med ledelsen. Jeg har dermed allerede fått 

bygget opp tillit fra dem, som vil gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i året som 

kommer. I tillegg har jeg fått god dialog med prorektor for utdanning og hennes stab som vil 

være viktig i arbeidet i læringsmiljøutvalget videre, ettersom læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

skal lede LMU i 2021. 

Mye av motivasjonen min er forankret i studentfrivilligheten på NTNU. Da jeg stilte i fjor var 

gode arealer til linjeforeningene på campus en av mine hjertesaker. I løpet av tiden i AU har 

motivasjonen min for å jobbe for dette blitt forsterket, ikke bare ovenfor linjeforeningene, men 

studentfrivilligheten som helhet. For å kunne få til dette er det viktig at vi tar en aktiv rolle 

ovenfor campusutviklingsprosjektet og tidlig er med i prosessene for å påvirke utfallet. Dette 

er noe jeg ønsker å fortsette med i året som kommer. 

Jeg ber dermed nok en gang om studenttingets tillit til å velge meg som læringsmiljøpolitisk 

ansvarlig. 

Godt valg! 

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

- Dedikert 

- Kontinuitetsbærende 

- Handlekraftig 


