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Litt om meg
Jeg er en mann på 23 år. Går på vernepleien. Har før gått 1 år på sykepleien, og har også gått
ambulanseskolen. Er glad og livlig gutt, som har mye energi og elsker å drive med friluftsliv. Mye
ute i skog og mark, og går ofte lange turer. Har en utenlandsk bakgrunn, med begge foreldre fra
Nederland.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg ønsker å stille til valg fordi, jeg vil gjøre mer enn bare vanlig skole oppgaver. Men liker å ha en
variert hverdag.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Jeg er en person som er sta, og hvis jeg har øye på en forandring. Så gjør jeg alt for å få det til, liker
å prate for meg, og er ganske god til dette. Vil også gjøre alt for at studentene på Lillehammer og
generelt skal få de beste vilkårene og rettighetene som mulig.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Mine ambisjoner for stinn er å fortsette å sloss for studentenes rettigheter og vilkår, og at stinn
skal sloss for den beste hverdagen for alle studenter.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Mine ambisjoner er rett og slett å gjøre det best som mulig på skolen, og få mest mulig ut av mitt
studieår.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Jeg kan møte utfordringer som noen vanskelige situasjoner som stInn må ordne opp i. kanskje en
student som føler at skolen ikke innkrever demes krav, eller lignende.
Relevant erfaring
Sittet i ungdoms kommunestyre, har også engasjert meg litt politisk. Har også sittet i elevråds
styre.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
Jeg fungerer veldig godt i team, tar ofte leder rollen hvis jeg føler at temaet er i minn sone. Ellers
lar jeg andre ta lederrollen. Adapterer meg veldig lett til andre mennesker, og i uvante situasjoner.

Skjemaet sendes til vk.stinn@inn.no

