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Hvilket verv stiller du til? Leder av Studenttinget NTNU 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

I tillegg til å sitte i Studenttinget, har jeg brukt det siste året som fakultetstillitsvalgt på IV-fakultet og 

som representant i læringsmiljøutvalget. Tidligere har jeg blant annet vært linjeforeningsleder, 

tillitsvalgt på instituttnivå og oppstarter av Smørekoppens Veldedighetscomite. Jeg har altså vært så 

heldig å få bruke en god del av studietiden min til å jobbe for mine medstudenter, og det vil jeg gjerne 

fortsette å gjøre en stund til. 

Jeg vil være en pådriver for politikk som gjør studiehverdagen lettere, slik at vi kan bruke tiden vår på 

NTNU på fagene vi brenner for og til å nyte de beste årene i vårt liv. Man må ha det bra for å gjøre det 

bra, og psykisk helse er et stort problem blant studenter, spesielt i situasjonen vi er i nå.  

Pandemien blir med oss inn i 2021, og jeg tror at mye av rollen til Studenttinget det neste året blir å 

fortsette å sørge for at studentene kommer best mulig gjennom dette. Det er fortsatt studenter som 

sitter ensomme på hybelen sin og førsteklassinger som kun kjenner en brøkdel av klassen sin, sånn 

kan det ikke være. Studenttinget må vedta politikk som sørger for at studentene har et ordentlig sted å 

lese og at de har sosiale arenaer for å møte sine medstudenter. For å motvirke ensomhet må vi 

fortsette å pushe på for at studentfrivilligheten får muligheten til å gjøre den viktige rollen sin. 

Samtidig må vi bruke erfaringene fra situasjonen til å videreutvikle utdanningskvaliteten. Jeg skrev en 

kronikk i Universitetsavisa om hvordan gode digitale læringsressurser kan bli et verdifullt supplement 

til utdanningen. Vi må også fortsette å vedta god politikk på saker som ikke er direkte tilknyttet 

pandemien. 

Som leder driver jeg ikke med micromanagement, hvis man viser kollegaene sine tillit så lever de opp 

til den tilliten. For at vi i arbeidsutvalget skal gjøre en god jobb med å representere studentene er det 

viktig at vi har det bra sammen. Vi skal ha kontinuerlig dialog og åpenhet om hvordan vi opplever 

samarbeidet, og forventningsavklaringer. Det samme gjelder ovenfor Studenttinget. Det skal være stor 

takhøyde for saklig debatt og meningsforskjeller. Sånn har det vært i Studenttinget 2020, og sånn skal 

det være i Studenttinget 2021 og. 

Jeg skal gjøre alt jeg kan for å være en god representant for studentene. I dekanmøtet skal jeg kjempe 

for å få gjennomslag for politikken dere vedtar, og det samme gjelder opp mot departementet og NSO. 

Jeg har erfaring med mediehåndtering tidligere, og er fullstendig komfortabel med det ansvaret. Vi skal 

kommunisere godt med studentmassen, vite hva de ønsker og sørge for at de vet hva vi driver med.  

Jeg bryr meg oppriktig om medstudentene mine og universitetet mitt, og kommer til å gjøre alt jeg kan 

for å leve opp til tilliten om jeg blir valgt. Sammen skal vi sørge for at vi fortsetter å ha Norges beste 

studentdemokrati.  

https://www.universitetsavisa.no/ytring/2020/10/12/God-digital-undervisning-gir-mange-muligheter-22807680.ece
https://www.universitetsavisa.no/ytring/2020/10/12/God-digital-undervisning-gir-mange-muligheter-22807680.ece


 

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

- Jeg har god kjennskap til både Studentdemokratiet og NTNU, og vet hvordan vi best 

får gjennomslag på saker. 

- Jeg mener jeg har kommunikasjonsevnen til å være en god leder, og sørge for at vi 

har god kommunikasjon både innad og utad.  

- Jeg er megaveldig motivert for dette vervet og kommer til å gi alt jeg har for 

medstudentene mine.  

 

 

 

 

 

 

 

 


