
 

 

 

DISSE  KAN  DU  STEMME  PÅ  

MELLOM  25 .  APRIL  OG  3 .  MAI!

Kandidatene har svart på: 
 

1. Hvorfor skal studentene stemme på deg?
 

2. Hva er de viktigste sakene du kommer til å
kjempe for som studentrepresentant?

 
3. Hva er den største utfordringen i din

hverdag som student?
 

4. Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre
vervet som studentrepresentant?

STEM  PÅ:  VALG .USIT .NO



AVDELING  FOR  LÆRERUTDANNING

Jeg ønsker å øke kvaliteten på GLU - studiene slik at flere ønsker
å søke lærer i framtiden. Som person er jeg en direkte kar som
ikke skyver ting under teppet, samt tar jeg saker som studenter
brenner for på alvor. 
 
Som mann på GLU 1-7 setter jeg stort fokus på å få flere gutter inn
i yrket. Jeg ser viktigheten rundt forbilder i skolen og ønsker en
framtid med like mange mannlige som kvinnelige forbilder. Jeg
brenner også for et mer samkjørt studiemiljø på tvers av trinnene
og fakultetene. 
 
Som første års student synes jeg det har vært vanskelig å omstille
seg fra tydeligere systemer til universitetet hverdag. Det er mye
informasjon, spesielt på starten av året.
 
Jeg en direkte type som tar saker på alvor og er ikke redd for å
ytre min mening. Jeg står sjeldent på sidelinjen når det er saker
jeg eller andre brenner for. Jeg er ikke redd for å si min mening
selv om det kan være en del av mindretallet, men har ikke noe
problem å stille meg bak og respektere endelige vedtak.
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKUS  DALL ’OSSO  TEIGSET  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  AVDELINGSSTYRET  

REBEKKA PETTERSEN  - STILLER  TIL  AVDELINGSSTYRET

 
Som student ved den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen har jeg
sett et stort forbedringspotensial og jeg ønsker å jobbe for en enda bedre
lærerutdanning. I have seen a great potential for improvement as a
student at the new 5-year teacher education, and I want to work for an
even better teacher education.
 
Kvalitetssikring av lærerutdanningene og bedre samarbeid mellom
fakultetene. Quality assurance of the teacher educations and better
collaborations between the faculties.
 
Den største utfordringen jeg møter må være å finne tid til alt som skal
skje i hverdagen som student. Obligatorisk oppmøte, lesing av pensum til
forelesninger, arbeidskrav, samt det som skjer utenfor skolen. The
biggest challenge I face as a student is to find time for everything that
happens in everyday life.
 
Jeg er flink til å lytte til andre og jeg er ærlig og pålitelig. Jeg er ikke redd
for å dele mine meninger og å stå for dem, samtidig som at jeg klarer å
se saker fra flere sider. I’m a great listener and I’m honest and
trustworthy. I am not afraid to share my opinions and to stand for them,
but at the same time I manage to see issues from more than one point of
view.



SIMEN  HOVE  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  AVDELINGSSTYRET

HANNA STAPNES  BØGWALD  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  AVDELINGSSTYRET  

Gjennom to år i fadderstyret har fått innsikt i hvordan ting fungerer ved UiA,
noe som gjør at jeg har ideer om hva jeg ønsker å få gjennom. Jeg har vært
student i en del år nå så jeg vet hvor skoen trykker og er ikke redd for å stå
opp for det jeg mener.
 
Jeg synes fadderukene er veldig viktig. De to første ukene påvirker hvordan
resten av studietiden vil bli så jeg ønsker å kjempe for å få et bedre
samarbeid mellom alle aktørene som er med å skape en god studiestart. En
annen sak er gratis busskort for de studiene hvor man må reise på grunn av
praksis. Det merkes på lommeboken når man har en lengre praksisperiode.
 
Balanse. Selv studenter har mye tid til å gjøre som man vil, er det i perioder
hektisk og det blir vanskelig å balansere studie, jobb og et evt verv. De fleste
studier er flinke til å fordele arbeidsmengden, men det skjer at man har
mange innleveringer på for kort tid.
 
De som kjenner meg godt vet at jeg ikke gir meg hvis jeg bestemmer meg
for noe. På godt (og vondt) gir jeg mer sjeldent før jeg har oppnådd det jeg
ønsker. Kombinert med at jeg ikke stopper før en jobb er gjort fører til at jeg
kan oppnå mye og jobbe hardt over lengre tid.

Jeg er opptatt av at studentenes stemme skal bli hørt og at vi får en
studiehverdag som er tilpasset studentene. It is important to me that the
student’s voices are heard and that life on campus is adjusted to the
student’s needs.
 
Jeg ønsker å kjempe for en lærerutdanning der det man lærer på studiet har
stor overføringsverdi til lærerhverdagen. Ønsker også å jobbe for mer
forutsigbarhet i studiehverdagen. I wish to fight for a teachers-education
where the theory easily can be transferred into a career in teaching. I also
want to work for the everyday student life to more predictable.
 
Min største utfordring i hverdagen som lektorstudent er uforutsigbarhet og
varierende grad av informasjon som ligger ute på semesterplanene i ulike
fag. Jeg syntes det er vanskelig å planlegge ting langt frem i tid fordi
obligatoriske datoer ikke er satt ved semesterstart, men kommer underveis i
semesteret. My greatest challenge in campus life as a lecturer student is the
unpredictability and the variety of information placed on the semester
schedule in the different subjects. I find it hard to plan the semester due to
obligatory dates not being decided at the semester’s start, but rather being
set as the semester goes.
 
Jeg er en utadvendt og løsningsorientert jente som liker utfordringer. Jeg er
ikke redd for å ta en diskusjon, samtidig som jeg er opptatt av å legge frem
ting på en saklig og strukturert måte. I am an outgoing and solution-oriented
girl, ready for a challenge. I’m not afraid to take part in a discussion, but at
the same time I find it important to present things in a factual and structured
manner.



FREDRIK  J .V .  ARNTZEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

CAMILLA ULSTAD  KRISTIANSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

Fordi jeg allerede har innsikt i hvordan studentparlamentet fungerer og
kommer til å gå inn i dette vervet med engasjement, motivasjon og tæl
Because I already have a certain insight in how the student parliament
works and I will step up as an engaged, motivated and feisty student
representative..
 
Med fare for å bli stemplet for å følge en motesak, så er de sakene jeg
kommer til å kjempe spesielt for i dette vervet knyttet til bærekraft og
miljø. Jeg mener det er vår generasjons største og viktigste
problemstilling og løsningene til disse problemene må utformes NÅ! 
Men jeg vil også kjempe for studentvelferd, studenttrivsel og det mest
grunnleggende -sikre at studentenes stemme blir hørt. The causes I will
fight for will especially be around the question of sustainability and
environment, but also student welfare and the most fundamental cause
in student politics- to make sure that the student cause will be heard.
 
Mine problemer og utfordringer har vært ganske få og lite betydelige,
men jeg ser at andre ikke deler min situasjon og er motivert til å jobbe
for disse studentene som har utfordringer i sitt liv som student gjennom
dette vervet. My challenges as a student has been few and quite
insignificant but I know and see that a lot of students don’t share my
situation and I am motivated to work for those who has challenges in
their lives as student representative in the student parliament.
 
Jeg kan utføre vervet med stort engasjement og glede. Jeg er heller
ikke redd for å si min mening, men er villig på å høre på andre
argumenter for å få et nyansert bildet av gitte saker. I will serve as a
student representative with involvement and motivation and I am not
afraid to speak up to make my points heard. But I am also interested in
hearing other arguments to gain a nuanced insight in a given case.
 

Jeg er veldig glad i å engasjere meg og er motivert til å bidra i
Studentparlamentet. Jeg har tidligere engasjert meg innenfor politikk, tillitsverv
og lignende… som gjør at jeg har erfaring både hist og her. Jeg tror og håper at
disse kan komme godt med dersom jeg blir valgt som studentrepresentant for
lærerutdanningene. I really enjoy engaging myself and I am very motivated to
contribute in the student parliament. I have previously been engaged in politics,
honorary positions and similar areas which have given me experience. I believe
and hope that my experience will be used the best way if I am elected student
representative for teacher education.
 
Sakene som står nærmest hjertet mitt er definitivt saker relatert til linjeforeninger,
studentaktiviteter og det sosiale miljøet på UiA. Som tillitsvalgt og leder av
Curriculus linjeforening (linjeforeningen for lektorstudenter) ønsker jeg å kjempe
for et bedre samhold på tvers av studieretninger og kull. Det kan for eksempel
innebære flere og større lokaler til disposisjon og klare retningslinjer for
linjeforeninger og studentaktiviteter. Cases closest to my heart are definitely
related to student organization, activities and the social environment at UiA. As
union representative and leader of Curriculus student organization (student
organization for lector students) I wish to emphasize a better cohesion across
areas of study and cohorts. For example, it may involve more and bigger locales
for disposition and clear guidelines for student organizations and activities.
 
Jeg er stort sett fornøyd med tilværelsen som student. Av og til kan det likevel
være utfordrende å få kabalen til å gå opp tidsmessig, men det ordner seg som
regel. I am more or less happy with life as a student. It can sometimes be
challenging with time and deadlines, but it usually goes very well.
 
Jeg kan tilføye engasjement, ståpåvilje og nøyaktighet. Jeg går som regel aldri
inn i noe halvveis og har en høy arbeidskapasitet! Jeg er også som regel alltid
glad og liker å bli kjent med nye mennesker. Jeg elsker studentengasjement, rett
og slett
I can add engagement, willingness and preciseness. I usually never do anything
half-hearted and I have a good work capacity. I am happy almost all the time, and
I really like to meet new people. I simply love student engagement..
 



FAKULTET  FOR  SAMFUNNSVITENSKAP

MASOOD  ANSARI  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

SILJE  REITE  MOEN  - STILLER  TIL   STUDENTPARLAMENTET

 
For meg er studentenes stemme en
førsteprioritet.
 
De viktigste sakene for meg er eksamensdatoer,
eksamensform, transport tilbud for alle studenter
uavhengig av fylke, sted, eller distanse.
 
Inkludering av studenter med
minoritetsbakgrunn, diskriminering på bakgrunn
av etnisitet.
 
Jeg er ambisiøs og motiverende. Dette kan jeg
tilføre vervet som studentrepresentant.
 
 

Jeg er engasjert og liker å samarbeide med andre for å komme
frem til gode løsninger. Jeg startet i studentpolitikken i fjor da
jeg ble valgt inn i bærekraftsutvalget i STA og Velferdstinget i
Agder. Her har jeg lært mye og innsett at jeg trives godt med å
jobbe for studentenes rettigheter. Derfor ønsker jeg nå å
fortsette i studentpolitikken.
 
For meg er bærekraft og studentenes psykiske helse noen av
de viktigste sakene. Jeg ønsker å kjempe for at STA og UiA skal
være med å bidra til å nå bærekraftsmålene. Noen annet jeg
ønsker å jobbe med er tiltak som kan føre til at studenter ikke
føler seg ensomme.
 
Jeg opplever det som en utfordring å orientere seg og innhente
informasjon om de forskjellige veiene videre etter endt
bachelor. Selv etter rådgivning er ikke mulighetene alltid like
tydelige. Dette er sak jeg gjerne vil se nærmere på, da jeg synes
det er viktig å være klar over alle mulighetene som finnes.
 
For meg er det viktig å være lyttende til andre og se saker fra
flere sider slik at resultatet blir best mulig. Alle skal føle seg
inkludert og hørt, da dette er viktig for å skape et godt miljø i
vervet. Ellers er jeg strukturert i arbeidet mitt, og vil alltid
komme godt forberet til møtene. Disse egenskapene vil jeg ta
med meg inn i arbeidet hvis jeg blir valgt.
 
 



ISABELLA ANNA HANSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET
 
Jeg kommer til å ta vervet som studentrepresentant seriøst, og bruke
det som en mulighet til å snakke på vegne av mine medstudenter og
fremme deres forslag. Så dersom studentene ønsker en engasjert
person som ønsker det beste for studentene, burde de stemme på meg.
 
For meg så er studiestart en viktig sak. De første ukene av studiene er
med på å forme tiden som student, og kan for mange være avgjørende
for hvordan de har det videre i studietiden. Derfor mener jeg at vi hvert
år trenger en god studiestart som tilrettelegger for nye studenter.
Videre så er jeg opptatt av studenters trivsel. Jeg mener studenter bør
føle seg inkludert i sin klasse, og føle tilhørighet til studentmiljøet. Sist
men ikke minst mener jeg man burde få til en ordning der forelesere må
overholde sensurfrist for eksamen.
 
Den største utfordringen i min hverdag som student er å sjonglere
studier med studentaktiviteter og å være sosial med venner. Det er ofte
mange oppgaver eller innleveringer som foregår på samme tid og det
kan gjøre hverdagen hektisk i perioder. Da er det spesielt vanskelig å
kombinere skole med andre aktiviteter og man sitter kanskje igjen med
en følelse at man ikke strekker helt til.
 
Jeg er en person med mange meninger og mye engasjement for saker
jeg mener er viktige. Jeg er ikke redd for å ta ordet dersom det er noe
jeg ønsker å uttale meg om, og tenker dette er egenskaper som kan
komme godt med som studentrepresentant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennom å stemme på meg ønsker jeg å fremme studentenes
ønsker, og gjøre det beste for å ivareta enkeltindivider i deres travle
hverdag. Jeg ønsker at alle studenter skal bli sett og hørt, samtidig
som jeg ikke er redd for å si ifra, stille kritiske spørsmål og skape
debatt. 
 
For meg er det viktig å fremme den internasjonale stemmen, og at
studenter med ulike nasjonaliteter skal bli ivaretatt på vårt
universitet. Jeg ønsker å sikre Student At Risk ordningen slik at
studenter som opplever forfølgelse, trusler eller utvisning fra sine
universiteter kan fullføre sin utdannelse her uten at ytringsfriheten
fratas. I tillegg ønsker jeg at helsetilbudene skal bli enda mer
videreutviklet, ettersom SHoT undersøkelsen viser oss at vi må ta
studenters psykiske helse enda mer på alvor. 
 
For studenter er det flere ting som kan være krevende, ettersom vi
er en svært variert gruppe. Likevel ser jeg på ensomhet som en av
de største utfordringene en kan føle på som student og hvordan det
kan være et stort hinder i hverdagen. Jeg ønsker å gjøre mitt beste
for at ensomhet blant studenter skal bli redusert gjennom å ha et
inklusivt, rikt og trygt studentmiljø. 
 
Gjennom mine snart fire år som student har jeg vært aktiv i flere
studentorganisasjoner og studert innen to fakulteter. Dette føler jeg
har gitt meg innsikt i flere deler av studentmiljøet, som har lært meg
viktigheten av engasjement og mangfold. Jeg har erfart at
engasjement fører til endring, og jeg ønsker å bidra med å stå opp
for stemmene som kanskje ikke alltid blir hørt. 

KAJA MARIE  SIREVAAG  ANTHONSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET



KRISTIN  PAULSEN  LINDGÅRD  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

Jeg er helt ny i studentpolitikken, men har tidligere erfaring som
«Avdelingstillitsvalgt» i Luftforsvaret. Der lærte jeg raskt at så lenge
man er nysgjerrig og lærevillig kan man skape gode resultater. Får jeg
din stemme, vil jeg ta det som en tillitserklæring. Jeg vil bruke den
tillitten som motivasjon til å sette meg inn i saker som er viktig for vår
studenthverdag, og være et talerør på vegne av dere. 
 
Jeg vil kjempe for god studentvelferd og et godt tilrettelagt
læringsmiljø. For meg er mangfold viktig, og alle skal ha mulighet til å
finne en arena der de trives. De studentene som ikke finner sin
«gjeng» under fadderuka, skal ha andre muligheter utover skoleåret
til å komme inn i et sosialt miljø der de kan kjenne på trygghet og
mestring. I tillegg til studentsosiale forhold, har jeg et engasjement
innenfor klima og miljø. Jeg har lyst til å bidra til at vi sammen kan
gjøre UIA til et enda mer bærekraftig universitet. 
 
I min hverdag er den største utfordringen «tid». For meg har en stor
tidstyv vært manglende studieteknikk. I begynnelsen syntes jeg
mengden pensum var helt overveldende, og har brukt mye tid på å
finne en studieteknikk som passer for meg. Jeg tror ikke jeg er alene
her, og skulle ønske at informasjon og hjelp til å finne en god
studieteknikk var mer tilgjengelig i overgangen til høyere utdanning.
 
Jeg er sta og løsningsorientert. Det at jeg er sta gjør at jeg er villig til å
gjøre det ekstra arbeidet som kreves for å sette meg inn i saker og
finne løsninger på sakene som engasjerer dere. Jeg er også et
omsorgsmenneske, jeg vil bruke dette til å lytte til dere studenter, og
vise at deres stemmer virkelig spiller en rolle. 

·Utvikling og forbedring. Første året som student på UiA har
vært en åpenbaring for meg. Hver dag som går er en streben
etter utvikling og forbedring – ikke bare for meg selv, men for
alle mine medstudenter.
 
Jeg skal engasjere meg i alle saker som gjør hverdagen til
studenten enklere.
 
·Det er flere utfordringer jeg som student støter på hver
eneste dag. Det kan være alt fra å stå opp tidlig på morgenen
til det å ta skikkelige notater når jeg leser til eksamen.
 
·Som person er jeg veldig engasjert og optimistisk. Når jeg
først har bestemt meg for å gjennomføre noe gir jeg 110
prosent.
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL  PAZ  ROSSEBØ  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET



SEIF  ZAKARIA - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET
 
Jeg har bidratt aktivt så langt i studieperioden min gjennom å være
styremedlem i linjeforenningen «Politicus» og «Erasmus Student
Network». UiA trenger et studentskapt miljø som er enda mer
engasjerende og fagligrikt. Jeg jobber for akkurat det gjennom å delta
så godt jeg kan i studentmiljøet og organisasjonene på UIA.
 
Jeg har arrangert flere interessante eventer på UIA:
«Politisk panel» som tok plass på Østsia, var en politisk debatt mellom
partiledere i Agder fra Ap og H som var krevende, men også en av de
viktigste politiske eventer på UIA de siste årene.
Mange andre mindre eventer på vegne av ESN som kjempegøy Karaoke
Nights. Jeg har også deltatt på eventer til studentaktiviteter, bla annet
Samfunnsvitere og FISK, alt for å prøve være en del av en spennende
studenthverdag som har noe for alle, det er den hverdagen jeg ønsker
flere skal engasjere seg i!
 
Jeg har opplevd at det kan være vanskelige å ha være usikker på
tekniske ting rundt studiene og vil jobbe for en bedre igangsetting på
UIA for førsteårs studenter spesielt, gjennom å sikre bedre
studieveiledning, oppfølging og rådgivning til studentene. Studenten
skal slippe stress når hen har gode veiledning og rådgivning!
Jeg har vært på utveksling og vil gjøre det som trengs for at flere får
lyst å dra også.
Jeg vil jobbe for et mer inkluderende studentfelleskap og sterkere
studentaktiviteter som skaper liv på campus og har noe å tilby for alle
typer studenter med forskjellige interesser!
 
Med få ord: Aktiv deltaker i studentmiljøet, en representant som virkelig
bryr seg om medstudenter, har en god rekord med gjennomføring av
prosjekter og har vært der for nye utenlandsstudenter som er en
berikelse til vår universitetet
 
 
 
 
 
 

 
 
Eg er over snittet glad i fellesskapet, og trur på ei kommunistisk
framtid. Neidå. Jodå. Litt. Poenget mitt var vel at eg gjev 110% i saker
som berører korleis vi studentar har da, og som bidrar til at vi får det
betre saman. Framtida vil ha motiverte og engasjerte arbeidstakarar, og
det får vi ikkje utan at ein trivast med seg sjølv og samfunnet rundt.  Eg
synast også det er viktig å skape eit tettare bånd og dialog mellom
studieretningane og fakulteta. Tettare samarbeid kan bidra til
erfaringsutveksling og breiare kunnskap! 
 
Trivsel, nynorsk, utvekslingsmogelegheiter og ikkje minst eit slag for
Greta! Kloden vår ❤ 
 
Å unngå skippertak. 
 
Engasjert, gjer aldri ting halvveis (sjølv om eg elska hatløysninga) og
anser meg sjølv som flink til å sjå fleire sider av same sak. Har tidlegare
erfaring som likestillingsansvarleg frå STA-styret ved Høgskulen på
Vestlandet, samt studentparlamentet der. Sitte og som leiar hos
samfunnsviterne UiA per dags dato.
 

LINDA-MARIE  LEIRPOLL  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET



DISSE  STILLER  OGSÅ  FRA SAMFUNNSVITENSKAPELIG  FAKULTET

BENDIK  HAGEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

 

FRANK  ALEKSANDER  HØYLAND  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

 

VEGARD  SAAVESEN  MATHISEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

 

BENJAMIN  ANDREAS  VRASPILLAI  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

 

 

HANDELSHØYSKOLEN  VED  UIA

KRISTOFFER  SVENDSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET
 
 
Studentene på Handelshøyskolen bør gi sin
stemme til meg, fordi jeg vil være med på å
utgjøre en forskjell! Jeg ønsker å være med på
utviklingen til UiA, og mener jeg har både evnene
og erfaringene som trengs.
 
 
Jeg kommer til å kjempe for økt studiestøtte, samt
en mer digitalisert hverdag for oss studenter.
 
Min største utfordring som student er at jeg ikke
har nok timer i døgnet!
 
Jeg er en lyttende og inkluderende person. I
tillegg har jeg godt humør og liker å ta ansvar.
 



MAGNHILD  BARVIK  MÆLAND  - STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

Over de to siste årene har jeg vært aktivt engasjert i linjeforeningen Mercurius og
har følgelig fått muligheten til å bli kjent med flere av mine medstudenter samt
høre deres meninger vedrørende studielivet her på UiA. Dersom jeg blir valgt til å
sitte i fakultetsstyret, ønsker jeg å fremme mine medstudenters meninger for å
kunne forme studiemiljøet på UiA til et bedre sted for både nåværende og
fremtidige studenter. Jeg er ansvarsfull og liker å engasjere meg, og vil følgelig
gjøre mitt beste for å bistå til at studentenes trivsel og faglige utbytte ivaretas.
Det å få muligheten til å sitte i fakultetsstyret er noe jeg anser som en utrolig god
arena for å være delaktig i å forbedre tilbudet for nåværende og fremtidige
studenter. 
Dersom DU velger å stemme på meg, vil jeg gjøre mitt beste for å bedre din
studiehverdag på UiA.
 
Nå som Handelshøyskolen har blitt akkreditert, er min holdning, at det er viktig at
fokuset til fakultetet rettes mot studentene, og at den faglige oppfølgningen blir
hevet, slik at fakultetet fortsetter å leve opp til, at studiene skal ha et høyt faglig
nivå.
 
Min største utfordring i min hverdag som student er antageligvis det å balansere
forholdet mellom det sosiale studentlivet og faglige prestasjoner. Jaget etter å
prestere på alle fronter – både sosialt og faglig – krever at man er strukturert,
bestemt og målrettet, hvilket til tider er krevende.
 
Jeg tar gjerne en utfordring og motiveres av potensiell lærdom og personlig
forbedring. Jeg liker å engasjere meg og være med på å gjøre en forskjell. Videre
er jeg selvmotivert og samarbeidsvillig, i tillegg til at jeg har en sterk
arbeidsmoral, hvilket er egenskaper jeg mener vil komme godt med som
studentrepresentant i fakultetsstyret.
 
 
 
 ANDREAS  MOSVOLD  SALVESEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

Studentene bør gi deres stemme til meg fordi jeg vil sørge
for at vi sammen som et kollektiv kan utgjøre en forskjell
innen vårt studiested. Jeg har tidligere erfaringer fra
lederstillinger i diverse jobber og trives i en posisjon der
jeg har mulighet til å påvirke fremtiden.
 
Jeg kommer til å kjempe for at UiA skal være et
inkluderende lærested for alle. Jeg vil også kjempe for at
studentene får økt studiestøtte enn per i dag.
 
Min største utfordring som student er å finne en
parkeringsplass rundt UiA etter at klokken har passert
10.00.
 
Jeg er glad i å ha gode diskusjoner som sørger for at vi
kommer frem til en beslutning på best mulig måte.
Samtidig så er jeg en jovial person som er lett å komme
overens med og jeg bryr meg om at alle skal føle seg
velkommen ved vårt studiested.
 
 
 



KRISTOFFER  ROBERT  SPENIK  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

Studentene på UIA burde stemme på meg fordi jeg er en
ærlig person som vil det beste for de som studerer her. Jeg
er veldig interessert i å høre hva andre studenter strever
med i hverdagen, og vil gjør mitt ypperligste for å gjøre
studentlivet bedre.
 
Jeg vil gjerne ta opp det sosiale aspektet og fremme tiltak
som vil lede til mere samhold og vennskap mellom
studenter fra alle linjer på UIA. Det å vise studenter
hvordan det teoretiske på UIA kan bli brukt i arbeidslivet.
Få enda flere bedrifter til å stille opp på karriere dagen. Det
er viktig for studenter som går på handelshøyskolen å vite
at det er flere alternativer i arbeidslivet å velge mellom.
 
En av mine største utfordringer er motivasjonen. Det å
være student er ikke alltid gøy, men alle på UIA som tar en
høyere utdanning gjør ikke det uten grunn. Det er et veldig
godt liv som venter på oss etter endt utdanning.
 
Jeg mener jeg har forskjellige meninger enn andre i
studentparlamentet og kan dermed bidra med et
perspektiv som ikke andre har reflektert over.
 

HELENE  TOFTE  RØIRI  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

Jeg er motivert til å gjøre en god jobb som
studentrepresentant. Studentrepresentanter er gode og
viktige talerør for å bringe aktuelle synspunkt fra studentene
til fakultetsmøtene, og dette er noe jeg ønsker å ta del i. Jeg
vil gjøre mitt beste for å bidra til forbedringer for studentene
ved handelshøyskolen.
 
Som studentrepresentant ønsker jeg å sette større fokus på at
undervisning bør være så relevant som mulig i forhold til de
endringer som skjer i blant annet næringsliv og miljø.
Undervisningen vår bør i større grad være basert på
caseundervisning og kontakt med næringsliv. Jeg ønsker å
fortsette å jobbe for et godt og inkluderende studentmiljø.
Fokuset på psykisk helse blant studenter har blitt større, men
det er viktig at dette er et tema som blir gitt oppmerksomhet
hele tiden.
 
Den største utfordringen min er å finne en god balanse
mellom studier, jobb, sosiale aktiviteter og trening.
 
Jeg er utadvendt og har gode samarbeidsevner. Jeg er glad i å
engasjere meg og ønsker å bruke arbeidskapasiteten min til å
bidra til å bedre studietiden for studentene.
 



JAKOB  MÆLAND  - STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

Jeg er en engasjert student som alltid gjennomfører de målene
jeg setter meg. Med erfaring fra en rekke verv har jeg lært å ta
ordet, være klar og tydelig på mine meninger, men samtidig
samarbeide med andre. Etter at Handelshøgskolen UiA har fått
AASCB akkreditering, blir det viktig for meg å opprettholde og
utvikle det faglige nivået, slik at UiA kan beholde denne
akkrediteringen. Jeg vil arbeide for bedre samskaping av
kunnskap mellom Handelshøgskolen, studenter, professorer og
næringsliv, og samtidig utvide studenters muligheter.
 
Viktigste saker:
-  Opprettholde og utvikle god studiekvalitet
-  Tilrettelegge for relevant praksis i flere studier 
-  Bedre utvekslingsmuligheter for masterstudenter
-  Knytte tettere kontakt mellom student og næringsliv
-  Skape mer engasjement blant studenter
 
Når jeg startet på UiA for snart 3 år siden var det en stor utfordring
å se alle muligheter til å engasjere seg, både faglig og sosialt. Jeg
mener det er viktig å opplyse og informere studenter om alle
mulighetene som finnes på UiA. Det skaper engasjement!
 
Jeg har god med erfaring med organisasjonsarbeid fra både
Mercurius, Karrieredagen og Velferdstinget i Agder. I store
studentaktiviteter som dette, har jeg lært meg viktigheten av å se
den store sammenhengen, samt være målbevisst, for å utarbeide
best mulige løsninger.    Jeg er en person som alltid ser
muligheter, og kjemper for de sakene som engasjerer meg og
mine medstudenter. Av personlige egenskaper er jeg kreativ,
engasjert og opptatt av studentutvikling, og mener jeg kan være
en ressurs for fakultetsstyret.
 

DISSE  STILLER  OGSÅ  FRA HANDELSHØYSKOLEN  VED  UIA

THORGEIR  TAKSDAL  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

 

ANDERS  MAGNUS  BERG  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

 

ERLAND  BRYDE  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

 

 



FAKULTET  FOR  TEKNOLOGI  OG  REALFAG

GISLE  GOWSIGAN  TARHAVN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

CAMILLA KRISTOFFERSEN  - STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

Jeg ønsker å stille til valget, fordi jeg ønsker å stå for å ivareta
ingeniørstudentenes interesse.
 
Skape ett godt sosialt miljø for ingeniørstudentene. Sørge for
at ingeniørstudentenes stemme blir hørt og respektert.
 
Jeg har ingen utfordring som jeg ikke klarer å takle. Men jeg
ser det er mange ingeniørstudentene som har vansker i
studiehverdagen sin. Jeg ønsker å gjøre noe med derfor stiller
jeg til valget.
 
Lang erfaring som tillitsvalgte.
Kan håndtere konflikter på en fornuftig måte.
Jeg har god helse, og liker å snakke og lytte til studenter.
 
 

Jeg studerer byggdesign og er tillitsvalgt for min klasse. I løpet av
dette året har jeg erfart viktigheten av en fungerende
studentrepresentant. Når det dukker opp utfordringer må man tørre å
si ifra. Taleretten er viktig, og jeg er ikke tilbakeholden når det
kommer til å tale studentenes sak.  
Viktigheten av å sikre et godt faglig og sosialt miljø mellom
studentene, og mellom studenter og faglærere bør prioriteres.
Studentenes innflytelse på fakultetsstyre er viktig, og jeg vil gjerne
bidra til å ivareta dette.
 
Jeg synes det er viktig at studentene er sikret en utdanning som
holder høy kvalitet og som er rettet mot fremtidig arbeidsmarked,
spesielt med tanke på digitaliseringen som utvikler seg i rekordfart
nå. 
Jeg brenner også for et godt studiemiljø, hvor det er lav terskel for å
si ifra. Ønsker også et fokus på gjennomføring av
midtveisevalueringer som gir en reell innsikt i studentenes opplevelse
av emnene. Tiltak for en høyere deltagelse er viktig. Studentens
synspunkter er viktige og skal høres. 
Fokus på tiltak mot frafall blant studentene er også noe jeg synes jeg
viktig.
 
Jeg er imøtekommende, og mener jeg har evne til å sette meg inn i
andres situasjoner, og se flere sider av en sak. Jeg mener også jeg har
forståelsen av en mangfoldig studentmasse. Jeg er pålitelig, og tror
jeg vil være en god representant for studentene i fakultetsstyret.
 



INGRID  MARIE  SKAUG  LINDQVIST  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

HÅKON  O .  BRENDE  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

Jeg har vært med i STAs delegasjon som var på NSOs landsmøte, og
arbeidet som ble lagt inn i forkant og selve landsmøtet gav mersmak.
Studentene burde stemme på meg fordi jeg er engasjert, synes
studentpolitikk er kjempe gøy og jeg ønsker å representere mitt
fakultet og UIAs studenter på en god måte.
 
Som studentrepresentant kommer jeg til å kjempe for en bedre
studenthverdag, mer fokus på bærekraft og gjøre studentparlamentet
mer kjent blant studenter.
 
Min største utfordring i hverdagen som første årsstudent er å finne en
god balanse mellom studier og fritid. Av og til kan det bli litt mye
fritid, og av til blir for mye studier. Den hårfine balansen er ikke alltid
lett å finne.
 
Jeg er en engasjert og frittalende jente som ikke redd for å fremme
min mening.
 
 

 
Fordi jeg har erfaring med tidligere verv som politisk ansvarlig i
Tekna og ønsker å gjøre studiehverdagen bedre. Because I have
experience from a similar position as Chief Political Advisor in
Tekna and have a desire to make studying more comfortable.
 
Mer komfortable studieforhold. A more comfortable study
environment
 
Å få en tidlig og produktiv start på dagen. Getting an early,
productive start in the morning.
 
Slitesterk. Grit
 



ELINE  MARIE  NILSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

Jeg er direkte og er ikke redd for å si min mening. Jeg kjemper
for det jeg står for, men er også åpen og liker å høre andres
synspunkter for å utfordre mine egne.
 
Jeg kommer til å kjempe for automatisk tilbakemelding ved
eksamen, men også mer generelt vil jeg kjempe for at alle
studentene skal føle at de blir hørt og at alle skal tørre å si ifra.
 
Den største utfordringen jeg har i min studenthverdag er å
strukturere dagene slik at de har en fin balanse mellom
skolearbeid og fritid.
 
De egenskapene jeg kan tilføre vervet er at jeg er engasjert,
direkte og har ståpåvilje.
 

DISSE  STILLER  OGSÅ  FRA FAKULTET  FOR  TEKONOLOGI  OG  REALFAG

TRON  ERLEND  TRONSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

 

 

FAKULTET  FOR  KUNSTFAG

SIVERT  AASE  FLUGE  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

Eg er brennende engasjert i å få fram røysta til studentane 
på kunstfakultetet på UiA
 
At Kunstfaga på UiA skal bli meir annerkjend nasjonalt, 
og nå eit høgare nivå
 
Den største utfordringa mi er å oppnå dei daglege måla mine
 
Eg er: engasjert, standhaftig, fagleg og sosialt innvolver,
rasjonell og strukturert
 
 
 
 



FANNI  SARA ISTENES  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET
 
Jeg mener studentene bør stemme på meg fordi jeg har lyst til
å hjelpe dem og ønsker å representere deres interesser og
behov. Jeg ønsker å lytte til alle studentene og er opptatt av å
bidra til å skape et godt og lærerikt studentmiljø. Jeg er veldig
fleksibel i form av at det er lett å kontakte meg med både store
og små saker.
 
I og med at jeg skal representere medstudentenes behov, så er
det viktigste for meg å videreføre det de formidler til meg og
prøve å fremme de beste mulighetene til å lære om ulike
kunstformer i de ulike studiene.
 
Jeg vil helst fokusere på hva de andres utfordringer er og prøve
å tilrettelegge for dem på en best mulig måte; blant annet ved
at alle får hjelp med sine vansker knyttet til deres studier.
 
Jeg sies til å være meget utadvent, blid, snill, tenker
samtidsrelevant og ikke minst så er jeg også politisk engasjert.
Jeg er ikke redd for å si det jeg mener på vegne av andre. Jeg
er også meget interessert i alle typer kunst som teater, kunst og
håndverk og ikke minst musikk som jeg også selv driver med
aktivt.
 
 
 DISSE  STILLER  OGSÅ  FRA FAKULTET  FOR  KUNSTFAG

CHRISTOFFER  EINAN-RØNNING  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

EYLA EVERTSEN  DA GAMA - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

TORFINN  MCKENZIE  JUVA - STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

 

 

FAKULTET  FOR  HUMANIORA OG  PEDAGOGIKK
INGFRID  BRUNE  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

 
Du bør stemme på meg om du ønsker en representant som lytter og representerer dine
saker på en god og ryddig måte. Jeg vil gjøre mitt beste for at hver enkelt student blir
sett og føler tilhørighet i et studiemiljø som er inkluderende. Som studentrepresentant
vil jeg også være et tilgjengelig talerør mellom student og ledelse.
 
·     At studentene føler seg sett og hørt
·     Et studiemiljø som er inkluderende
·     At universitetets politikk blir mer tilgjengelig
 
Jeg skulle ønske jeg hadde klart å bli kjent med flere studenter utenom mitt eget
studie og være mer aktiv i studentpolitikken. En utfordring er også å finne nok
motivasjon i de mest arbeidsomme ukene.
 
Jeg evner å analysere situasjoner og se saker fra forskjellige synsvinkler. Jeg er
strukturert, kommuniserer godt med andre mennesker, og er utadvendt. Å skape gode
relasjoner innad i studentparlamentet er jeg også opptatt av.
 



THORSTEIN  JOHANNESSEN  - STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

SOFIE  SØNDERGAARD  KLIT- STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

Som mangeårig studentrepresentant i Fakultetsstyret har jeg lang erfaring og kjennskap til både
prosesser og rutiner som styret forholder seg til. Jeg deltar aktivt i styremøtene og er ikke redd
for komme med forslag som jeg mener er til fordel for studentene.
 
Det viktigste er å komme med innspill som belyser sakene fra studentenes perspektiv, og det er
noe jeg mener mine mange år som student gir meg evne til. Når det kommer til konkrete saker
vil jeg alltid kjempe for at kommunikasjonen mellom student og universitet er tydelig og klar –
blant annet er emnebeskrivelser noe som Fakultetsstyret kan komme med innspill til. Ellers har
jeg gjennom Fakultetsstyret engasjert meg i veldig mange forskjellige saker – alt fra
studentengasjement til frafall på enkelte studieprogram.
 
Som nevnt tidligere er det kommunikasjon mellom universitetet og student som betyr mest for
meg, og som jeg merker er den største utfordringen som student. Jeg har aktivt fremmet forslag
og ønsker for at nettsider andre og digitale plattformer skal være enkle å bruke og dermed også
faktisk bli brukt. Det meste en som student lurer på ligger tilgjengelig, men utfordringen er at
mange ikke vet at informasjonen er der. Dette ønsker jeg virkelig å forbedre.
 
Jeg er en positiv og omgjengelig person som ikke er redd for å si ifra om jeg opplever
urettferdighet. Jeg er også opptatt av å snakke med andre studenter – fra alle studier – om hvor
de føler skoen trykker. Jeg mener jeg er særlig god på å se systemer og strukturer – og deretter
komme med forslag til endringer som da ikke bare vil gjelde enkelte studenter og enkelte
emner.
 
 
 

Den vigtigste grund til at du skal stemme på mig, er at jeg vil arbejde hårdt for de sager som er vigtige for os
studerende.
Jeg er 27 år, jeg er dansk og jeg har studeret på UiA i snart tre år. To år på kommunikationsstudiet kombineret
med et årsstudium i informationssystemer. Tidligere har jeg engageret mig i Studentavisen Unikum og
linjeforeningen Rhetorica.
Jeg er i særlig høj grad optaget af at højne kvaliteten på studierne for fakultet for humaniora og pedagogikk. Vi
må gøre uddannelserne mere arbejdslivsrelevante. Emnet ”Humanister i praksis” er et godt eksempel på
hvordan vi kan få mere praktik ind i studierne, og det er noget jeg ønsker mere af!
UiA skal være et godt læringsmiljø. Vi må have god luftkvalitet og stikkontakter i forelæsningssalene og på
grupperum, men vi må også arbejde for at universitetet er et åbent og inkluderende miljø hvor alle kan være
med. 
Mine bedste egenskaber er min nysgerrighed og mit gåpåmod, noget som jeg vil tage med mig ind i hvervet
som repræsentant for de studerende.
 
 
 



ADAM  TZUR  - STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

ELINE  ØVERBØ  ROALDSØY  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

Jeg har nå vært student på UiA i fire år og jeg er godt kjent med vårt
fantastiske universitet. Vi har et flott studentmiljø som er verdt å bevare
og forbedre. Jeg skal kjempe videre for tidligere studentsaker i
fakultetsstyret. Det er viktig for meg at ballen spilles videre, og at vi
spiller på samme lag.
 
Linjeforeningene og studentorganisasjonene er det sosiale livsblodet på
UiA. Selv er jeg leder i Rhetorica, linjeforeningen for
kommunikasjonsstudenter. Vi har mange fantastiske ordninger på UiA for
foreninger og organisasjoner, og jeg skal kjempe for å gjøre dem enda
bedre. Jeg vil takke VT, STA og alle studentrepresentantene som allerede
gjør en knalljobb i de ulike styrene, rådene og utvalgene! Samtidig vil jeg
støtte studentene og deres ønsker. Hva syns du skal endres? Hva er det
som ikke fungerer? Dette blir en viktig oppgave i fakultetsstyret.
 
Mine medstudenter har mange gode forbedringsforslag, men jeg
opplever at dette ikke alltid «når opp» i systemet. I fakultetsstyret kan jeg
gi studentene en direkte stemme.
 
Jeg er motivert til å nå ambisiøse mål, og jeg får glede av å bygge gode
relasjoner.
 
 
 
 
 Fordi eg kan vera ein god stemme for språk og litteratur spesielt og

humaniora generelt. Eg har hatt fag ved fleire av institutta på
fakultetet, og har god kontakt med engasjerte studentar på tvers av
studieretningar.
 
Eg er veldig interessera i målsaka, og ynskjer at UiA skal bli betre. Det
er ikkje bra at det kjekkaste universitetet i Noreg ikkje er blant dei
beste på jamstilling mellom målføra våre. Det er også viktig for meg at
alle studentane skal kjenna eit fellesskap her ved universitetet, og vil
gjera kva eg kan for å motverka einsemd.
 
Kvardagen her på Universitetet i Agder har ikkje dei store problema.
Eg synest at i det store og heile arbeider universitetet bra, og eg vil
veldig gjerne vera ein stemme for å ta vare på det som er bra. Nokre
stader er det rom for forbetringar, som med tilgang til
nynorskspråklege dokument og eksamensoppgåver, og resultat på
eksamen innan tidsfristen.
 
Eg er organisert og pliktoppfyllande, og ikkje redd for å sei kva eg
meiner. Eg er engasjert og gjer noko med problem eg kjem bort i.
 
 
 



ANDREA WOLD  JOHANSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  

TOBIAS  SALTE  KLAUSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET  

Fordi jeg virkelig går inn for ting jeg bryr meg om, og liker å være
engasjert i det som skjer rundt meg. Studentenes trivsel, og det å
både opprettholde og utvikle et godt studiemiljø, er ting jeg vil gå
inn for og engasjere meg max i!
 
En av de viktigste sakene for meg er at studentene føler at de blir
sett og hørt i saker som angår dem, og jeg vil være med på å jobbe
for at dette blir opprettholdt. Jeg er også opptatt av å forbedre
miljøet på grupperommene og lesesalen, slik at flere elever kan få
en god og produktiv studiehverdag på campus.
 
Jeg har ikke møtt på noen store utfordringer som ikke har kunnet
løses ennå, og er fornøyd med hverdagen som student på UiA. Men
siden jeg etter et år her er veldig fornøyd er det viktig for meg å
ikke ta det for gitt, men å fortsette å jobbe for at alt det som jeg
setter pris på i dag fortsetter slik!
 
Jeg håper jeg kan tilføre engasjement og gode ideer! Jeg er også
veldig glad i å planlegge, diskutere og få logistikk til å gå opp. Når
planene først er lagt, eller bestemmelsene tatt, finnes det ingen
bedre følelse enn å gjennomføre på en god måte, og å lære av
erfaringene en gjør seg.
 
 

Jeg vet at hvis jeg blir valgt inn, vil jeg arbeide hardt for å
sørge for at studentenes stemme skal bli hørt og gjøre UiA til
den beste studieplassen den kan bli.
 
En viktig sak for meg, er at ingen studenter skal føle seg
ensomme i studietiden. Jeg tror at allerede i fadderuken er
det mange som opplever at de ikke blir inkludert eller at de
faller utenfor, og dermed ender opp med å føle seg ensom
og ekskludert fra det sosiale miljøet, både på universitetet
og på fritiden.
 
For meg blir det mangel på et sosialt miljø. Hvert semester er
det et par kjente, men flere fremmede jeg ser i hver
forelesning, og jeg føler ikke helt at jeg hører til en plass.
Hvis man kan få et større fokus på å fremme linjeforeningene
som prøver å knytte studentene sammen til tross for at de får
nye klassekamerater hvert semester, tror jeg det kan hjelpe
med å etablere et bedre sosialt miljø blant studentene.
 
Jeg har det siste året vært studenttillitsvalgt og gjennom
dette har jeg erfart hvordan jeg kan hjelpe andre og påvirke
mitt eget studie. I helgen jobber jeg på et gatekjøkken hvor
det viktigste verktøyet vi har er kommunikasjon og
samarbeid. Ellers liker jeg å jobbe med mennesker og jeg har
planer om å bli lærer.
 
 



DISSE  STILLER  OGSÅ  FRA FAKULTET  FOR  HUMANIORA OG  PEDAGOGIKK

TINA MARIA RUSTI  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

INGUN  MIDGARD  - STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

 

 

FAKULTET  FOR  HELSE- OG  IDRETTSVITENSKAP

HELGE  SVEINDAL  ROSFJORD  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET  

SONDRE  OLSEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET   

Jeg er student ved Helse og idrettsvitenskapelige fakultet, og fullfører vår
2019 avhandling (bachelor) i idrettsvitenskap. Underveis har det vært store
og nyttige erfaringer som jeg har overført til mitt arbeid hos frivillige
organisasjoner på fritiden. Blant annet har jeg vært tillitsvalgt, faglærer for
1.års studenter, og fadder for morgensdagens studenter ved universitetet.
Det å representere studenter, opplever jeg som meningsfullt basert på et
stort ansvar. Jeg sier alltid «jeg er ansiktet, men studentene er stemmen.»
 
Hvis jeg blir studentrepresentant, kommer jeg til å kjempe for at alle
studenter skal bli sett og hørt. Dette ønsker jeg å gjøre gjennom
linjeforeningen Trisalus, som forener studenter tilknyttet ernæring,
folkehelse og idrett. Her vil jeg styrke det gode arbeidet foreningen
utfyller hver dag, måned og hvert semester.
 
Min største utfordring som student er tiden. Det er ikke lett å være student
når tiden går sakte ved starten av semester, mens den nærmest «løper»
fra deg frem mot eksamen. Det gjelder å planlegge for hver dag som om
eksamen var i morgen. Av personlige egenskaper kan jeg tilføre
dedikasjon, motivasjon og kunnskap. Jeg gir meg ikke før arbeidet er gjort.
 
 

Et brennende engasjement for studentstemmen! Jeg ønsker å være en
klar og konsis representant for mine medstudenter, og fremme saker som
kan gi en reell bedring for studentenes hverdag, og spesielt
sykepleierstudentene.
 
- Bedret veiledning i forbindelse med praksisstudier. 
 - Mer utfyllende tilbakemeldinger når begrunnelse på eksamen blir
forespurt.
 - Styrke studentenes stemme ved UiA.
 
Å balansere tid! Alle studenter kjenner nok til hvor travel studentlivet kan
være. Å balansere sosiale forpliktelser, deltidsjobb og fritid opp mot
forelesninger, oppgaver og eksamenslesinger er nok noe alle studenter
kjenner på.
 
Tidligere erfaring som tillitsvalgt ved UiA, og en frittalende stemme som
ikke er redd for å fremme de vanskelige tingene. Samtidig har jeg et godt
humør og anser det å løfte hverandre frem som viktig.
 



STIAN  AASE  BERGUM  - STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

KOIT  STJERNGAARD  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

Jeg har lang erfaring både fra frivillig arbeid, politikk, næringsliv
og styrearbeid, og tror jeg kan tilføre en tydelig stemme i
fakultetsstyret.
 
Jeg kommer først og fremst til å kjempe for at studentene blir
hørt i alle saker som angår studiehverdagen, på et så tidlig
tidspunkt som mulig.
 
Den største utfordringen er tilgang på tydelig informasjon om
når og hvordan eksamenskrav, prøver og andre viktige deler av
studiet skal gjennomføres.
 
Jeg er godt voksen, rolig og avbalansert. Samtidig tar jeg gjerne
ordet, og er god til å argumentere for de sakene jeg brenner for.
 
 

Da vil studentene få en stemme som representerer dem, og som
vil høre på dem. Jeg vil gjøre mitt beste for at ulik tematikk som
opptar studentene for det sosiale og/eller det faglige vil bli hørt!
Jeg er lett omgjengelig og en pålitelig fyr, derfor bør studentene
stemme på meg.
 
Studentenes trivsel er en viktig sak, trivsel påvirker både det
faglige og det sosiale ved studielivet. Jeg vil også jobbe for å
bedre kommunikasjonskanalene mellom fakultetet og
studentene, det går begge veier. Et tema som er løftet opp den
siste tiden og som vi kontinuerlig må jobbe med, er ensomhet
blant studenter. Det er for meg en hjertesak. Her er det ikke bare
UiA som må jobbe, men vi studenter har også et ansvar for våre
medstudenter.
 
Å planlegge arbeidskrav, oppgaveskriving, pensumlesing og
prioritering av pensumliste i de ulike emnene, er en av de større
utfordringene hos meg og er stadig til personlig diskusjon. Jeg
kan også si at som ny student i et nytt miljø er også det og skape
nye bånd en utfordring.
 
Jeg ser på meg selv som en reflektert og nøyaktig person. Jeg
bygger meg alltid opp relevant kompetanse før jeg uttaler meg
om et tema eller en sak. Jeg er også en 87- modell, som gjør at
jeg har allsidig livserfaring bak meg, noe jeg ser på som en
styrke.
 
 



CHRISTOPHER  GARY  PUSEY  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET

DISSE  STILLER  OGSÅ  FRA FAKULTET  FOR  HELSE- OG  IDRETTSVITENSKAP

KJELL  ARNE  LØNNINGEN  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

STINE  RANNVEIG  FRIVOLD  - STILLER  TIL  STUDENTPARLAMENTET  OG  FAKULTETSSTYRET

 

REBECCA VESTHEIM- STILLER  TIL  FAKULTETSSTYRET

Jeg har et genuint ønske om at studentene skal ha det bra i studietiden, både faglig og sosialt. 
Jeg har et ønske om at studentene skal føle seg trygge i faget og en mestring i skolearbeidet.
 
• Det er viktig for meg at studentene blir hørt og at studentenes syn er med i diskusjoner om
utdanningen.  
• Jeg ønsker å se mer på eksamensformer og hvilke muligheter som finnes der.
 
Min største utfordring er eksamensnerver. Det å vite at jeg må formidle kunnskapen jeg sitter med, på
en tellende eksamen.
 
• Jeg er ikke redd for å si det jeg mener og argumentere for det
• Jeg er åpen til andres perspektiver og syn
• Jeg er ganske analytisk og ønsker å finne en god løsning
 
 
 

 
Som det synliggjøres godt på bildet, så er jeg litt eldre enn de fleste som stiller til
valg. Ikke lar det skremme! Opprinnelig fra Australia, har jeg både erfaring med
hvordan både hverdagen under utdanning, og i jobb kan bli til en artig og
inkluderende livstil for ALLE. 
Jeg har også nylig representert UIA og STA som delegat på NSOs landsmøte, og har
fått med meg hva som virkelig må til for å gjøre endringer. Det er ikke nok med gode
ideer – de må faktisk iverksettes!
 
Studentvelferd og helse står veldig høyt på lista. Forbedret studentøkonomi og
rimilig tilgjenglighet til studentbolig er også saker jeg vil ta tak i.
 
Min største utfordring må være å holde motivasjonen på topp. En students hverdag
kan ikke bare bestå av lesing og skriving. Jeg synes da at det er svært viktig at alle
studentene har noe ‘annet’ enn bare skole å drive med på fritiden sin. Det er den
balansen som er nøkkelen til gode resultater ved skolebenken til slutt.
 
Jeg er kanskje ikke han som snakker hyppigst og høyest i gjengen, men er veldig
glad i å  jobbe i ‘team’ for å for en helhetlig mening på saker. Dette betyr da ikke
nødvendigvis at jeg ikke kan fyre meg opp ved behov – jeg sparer heller kruttet til
de sakene jeg brenner mest for.
 
 


