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Litt om meg
Jeg er fra en liten by i Gudbrandsdalen som heter Vinstra. Jeg er akkurat ferdig på videregående,
og har begynt rett på studier. På fritiden min er jeg med i to kor og trener, i tillegg til å lese
pensum.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg ønsker å stille til valg, fordi jeg tror jeg kan bidra til å gjøre en forskjell for studentene ved
Høgskolen i Innlandet.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Jeg er egnet kandidat til dette vervet, fordi jeg vil gjøre en forskjell, være med å påvirke og gjøre
studietiden best mulig for alle studenter ved Høgskolen i Innlandet.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Mine ambisjoner for StInn er at vi skal være synlige og lett tilgjengelige på alle plan. Dette er en
nødvendighet for å få gjennom kampsakene, og for at studentene skal se at det blir jobbet for dem
hele veien.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Jeg har ambisjoner for at kravene til sensorveiledning skal bli høyere. Dette for at alle studenter
skal ha nytte av tilbakemelding på eksamen. Og at den skal være mer uniform og konkret. Også
dette med det psykososiale miljøet på de forskjellige studiestedene, vil jeg at en skal kunne se
klare forskjeller på. At de stedene som allerede har rusfrie arrangement bli mer synlige på
studiestedene.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
For meg tenker jeg at utfordringene kommer gjennom både samarbeid og lobbing. Det er mange
utfordringer i et slikt verv, men det viktigste er å tale organisasjonens sak utad. Det er også viktig å
være klar over organisasjonens posisjon, for å best mulig kunne påvirke politikere og studenter, for
at saker skal få utfallet en vil.
Relevant erfaring
Jeg har erfaring som elevrådsleder på skolen, og organisatorisk nestleder i Elevorganisasjonen i
Oppland. Gjennom denne type verv har jeg fått sett større organisasjoner, vært en del av
organiseringen selv og fått innsyn i hvordan en kan påvirke best.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
Jeg er ingen klar lederperson. Jeg er ofte den som er litt i bakgrunnen, og kommer med gode
innspill mot slutten. Jeg liker å starte opp prosjekt, men er ikke nødvendigvis flink til å ta dem helt
gjennom. Dette gjelder kun hvis det ikke engasjerer meg, eller blir dratt ut i tid eller utfordringene
blir så store at jeg ikke har kapasitet til å se det helt gjennom. Jeg har enda igjen å ikke fullføre noe
jeg har begynt på gjennom en organisasjon.
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