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HVORFOR ØNSKER DU Å STILLE TIL VALG?
Jeg synes studentpolitikk er kjempegøy, og ikke minst kjempeviktig. Studentene fortjener å
bli hørt! Våre stemmer og perspektiver er verdifulle og nødvendige, og vår medvirkning og vårt
engasjement er helt sentralt for et godt læringsmiljø. Jeg stiller til valg som studie- og
læringsmiljøansvarlig med et ønske om å være en sterk stemme som tar alle studenters
interesser på alvor.
HVILKEN RELEVANT ERFARING OG HVILKE EGENSKAPER GJØR DEG EGNET TIL VERVET?
Læringsmiljø er noe jeg virkelig brenner for, og det er noe jeg har arbeidet med kontinuerlig i
min hverdag som lektorstudent og som vikar på en 1-10 skole de siste årene. I tillegg har jeg
jobbet mye med temaet som blant annet leder av en studentpub de siste to årene,
representant i SP og VT, ansatt ved LINK og frivillig i Norsk Start Oslo. Disse erfaringene har
gitt meg mye kunnskap om læringsmiljøet på UiO, men også betydningen av et godt
psykososialt- og læringsmiljø generelt. Mine aller viktigste egenskaper i denne sammenheng
tror jeg er mitt studentpolitiske engasjement, samt at jeg er veldig sosial og glad i å
samarbeide med andre mennesker. Min erfaring som leder av Traugots Kjeller og VA har i
tillegg vist meg at jeg er handlekraftig og hardtarbeidende.
HVILKE UTFORDRINGER SER DU FOR DEG AT VERVET VIL INNEBÆRE?
Jeg er forberedt på et omfattende verv, med mye å sette seg inn. Dette tror jeg kan bli
utfordrende i starten, med en bratt læringskurve. Likevel tror jeg at jeg vil få mye glede ut av
å jobbe med det jeg brenner aller mest for. For at studentene skal få brukt sin stemme, er det
nødvendig å fortsette det gode arbeidet med å synliggjøre og skape tillit til
studentdemokratiet. Jeg tror det blir utfordrende, men også givende arbeid.
HVILKE SAKER BRENNER DU FOR?
1. Et universitet for alle
Studiestøtten i dag gjør det nærmest umulig å være fulltidsstudent. Høyere utdanning skal
være gratis, og økonomisk bakgrunn skal ikke være en forutsetning for å starte, prioritere eller
fullføre høyere utdanning. Universitetet må også prioritere tilrettelegging og universell
utforming i alle ledd. Vi har en lang vei å gå for at universitetet skal bli et sted for alle. Økt
studiestøtte, opptak av forelesninger, tilrettelegging av studieturer og arbeidet med
kjønnsnøytrale toaletter er bare noe av det som må prioriteres!
2. Et godt psykososialt miljø
I løpet av min tid som student er det ingenting jeg har fått mer igjen for enn
studentfrivilligheten. Studentforeninger, studentutvalg og fadderordningen har en ufattelig
viktig rolle i å skape tilhørighet, samt ivareta studentenes interesser, og styrke studentenes
stemme. Vi må fortsette å legge til rette for foreningenes drift, og styrke samarbeidsklimaet
mellom foreningene og UiO.
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