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HVORFOR ØNSKER DU Å STILLE TIL VALG?
Jeg stiller til leder fordi jeg tror jeg har et brennende engasjement for studentdemokratiet og
frivilligheten. Jeg har god kjennskap til de aktive prosessene ved UiO, noe som vil sikre det
nye arbeidsutvalget en essensiell kontinuitet i arbeidet som er gjort de siste årene. Min brede
ledererfaring vil fasilitere at det nye arbeidsutvalget blir effektivt lag som spiller på hverandres
styrker og sammen klarer å sette studentsaker på agendaen. Det siste året har jeg gjennom
vervet mitt som studie- og læringsmiljøansvarlig i SP AU fått lov til å jobbe med UiO sin ledelse
for å legge mer til rette for studentenes trivsel og integrering ved UiO. UiO må investere i oss
og gi oss en mulighet til å bidra – som læringsassistenter, som tillitsvalgte og de må gjøre det
enkelt for foreninger å ha aktivitet. Det er mange spennende prosesser ved UiO som jeg gjerne
ønsker å følge opp, og håper å få lov til å være leder av arbeidsutvalget slik at jeg kan gjøre
nettopp det.
HVILKEN RELEVANT ERFARING OG HVILKE EGENSKAPER GJØR DEG EGNET TIL VERVET?
Jeg har gjennom en internasjonal ungdomsorganisasjon fått opplæring i ledelse og selv
arrangert et tredagers lederkurs. Dette har jeg anvendt som leder i Medisinsk studentutvalg i
2.5 år, som leder av Læringsmiljøutvalget ved UiO og som teamleder i Dr. Dropin. Jeg har særs
gode administrative egenskaper som sikrer gode rutiner, samtidig som jeg har god trening i å
lede team, samt jobbe systematisk med politiske mål for å oppnå resultater. Jeg har klare
tanker om hvordan jeg kan legge til rette for godt arbeidsmiljø ved å være tydelig tilstede,
inkluderende og dele av egen kunnskap. Å være leder i AU ser jeg på som et privilegium; derfor
vil jeg gjøre mitt ytterste for å være tilgjengelig for parlamentet og utrette mest mulig i en
lederrolle.
HVILKE UTFORDRINGER SER DU FOR DEG AT VERVET VIL INNEBÆRE?
Jeg setter meg store mål og er villig til å jobbe mye for å få til det jeg ønsker. Det vil bli en
utfordring for meg å finne en balanse mellom jobb og fritid. Det jeg er mest spent på, men
gleder meg mest til, er å få lede et team. Jeg ønsker inderlig at vi skal fungere godt og at alle
skal trives i teamet og med oppgavene. Det vil ikke bli lett, og jeg forventer å møte på
utfordringer. Samtidig tror jeg at ved å være lyttende og inkluderende vil vi klare å jobbe oss
igjennom de utfordringene som vil kunne oppstå.
HVILKE SAKER BRENNER DU FOR?
1.Studentmedvirkning: Studenter er framtiden til UiO. Uten parlamentet som pådrivere hadde
UiO sin klima- og miljøstrategien sett enda tammere ut. Selv om strategien er et skritt i riktig
retning, er det lang vei å gå, og studentene må fortsette å pushe på.
2.Inkludering og tilrettelegging: ingen studenter er like. Vi trenger å bli møtt der vi er, og
fleksibilitet i form av tilrettelegging, god og tilpasset undervisning og god innføring i hva det
vil si å være student er essensielt.
3. Synlighet: Studentparlamentet er til for studentene. Derfor må AU jobbe for å være synlig
for alle studenter; vi må være tilstede i media og i SoMe, vi må besøke studentene der de er
og vi må lytte til studentene – det er tross alt studentene som vet best.
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