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Litt om meg
Jeg er engasjert 25 år gammel jente som går førstestudieår i rettsvitenskap som ivrer til å kunne få
erfaring i Stinn.

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Når jeg skulle starte min utdanning på høgskolen i innlandet hadde jeg bestemt på forhånd på å
verve meg inn i studentorganisasjonen Stinn. Grunne til at jeg ønsker å stille til valg er fordi jeg vet
at jeg har egenskapene som kan føre denne organisasjonen videre til et bedre studentdemokrati. I
tillegg er jeg en engasjert student som til en hver tid tar utfordringer på strak arm.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Jeg vil trekke frem; kreativitet, rettferdighet og positivitet som mine beste egenskaper og disse vil
jeg ta med meg videre hos stinn. Studentene trenger en som kan se på sakene med et skråblikk,
komme med de kritiske spørsmålene og finne de gode løsningene. Den viktigste oppgaven jeg kan
ta på meg som person er å være løsningorienter på en reflekterende, kreativt og positivt måte.
Saker kan diskuteres frem og tilbake, men til syvende og sist er det viktigst at man kommer frem til
en god løsning for studentene. Noen ganger må det kompromisser til, andre ganger må vi kjempe
hardt for sakene. Jeg vil også bruke styrkene til folkene rundt meg til å få frem studentenes
stemme. Til sist er det viktig med en medarbeider som smiler, ler og lager god stemning! Det er i
hvertfall en slik type jeg er.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Mine ambisjoner for Stinn er å synliggjøre organisasjonen for studenter. Jeg vil at studenter skal ta
større del i deres rettighet og gjøre Stinn til en del av hverdagen. Det er kjempe viktig for meg til å
få Stinn til å nå nye høyder!
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Jeg har et sterkt ønske om å bidra til et åpent miljø på mitt kull. Mange studenter opplever
ensomhet. Målet med “åpent miljø” er å skapa møteplasser for nye studenter slik at de kan skaffe
seg et sosialt nettverk.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Jeg er ganske ny i dette, så det kommer til å være ganske mye ny informasjon å ta inn, og mange
forskjellige saker å sette seg inn i. Men jeg mener jeg har evenen til å takle dette, og vil jobbe
hardt for å kunne gjøre mitt beste for å fremme studentenes stemme.
Relevant erfaring
 2018 vararepresentant
2014-2015: Kontorlærling hos Nav Pensjon med oppgaver relatert til HR.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?

Jeg tar en rolle som veileder. Jeg forsøker å få frem flere synspunkter i en diskusjon. Det er viktig
for meg at alle er inkludert i teamet og får sagt deres mening. Hvordan jeg fungerer i et team har
veldig mye å si hvordan mitt team tar innstilling til saker og hva slags innstilling jeg har som
person. På jobben i Gardermoen har jeg bred erfaring med mennesker som jobber på veldig ulike
måter, men viktigst av alt i teamarbeidet jeg har lært er kommunikasjon som er et veldig viktig
middel.
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