
Kandidater som stiller til verv som 

vurderes av valgkomiteen 

Dette er de som har stilt til valg innen fristen til valgkomiteen og dermed de 

kandidatene som valgkomiteen vil vurdere. Det er fortsatt mulig å stille til disse 

vervene helt frem til møtet, men man vil da ikke vurderes av valgkomiteen. Det er 

Studentparlamentet som velger til alle disse vervene på valgmøtet lørdag 7. mai. 

Kandidatene er lagt inn i tilfeldig rekkefølge.  

 

Arbeidsutvalget 

Navn: Mikkel Frydenlund Sibe 

Kontaktinformasjon: mikkelsibe@gmail.com  

Studieprogram og studieår: 2. Året barnehagelærer 

Alder: 23 

Hvilket verv stiller du til? Leder, arbeidsutvalget 

Hva er din motivasjon for å stille til dette vervet? 

Jeg ønsker å kunne være med på å drive studentpolitikken videre, til det beste for OsloMet 

sine mange studenter. Jeg er gryende opptatt av å skape et godt samarbeid mellom 

OsloMet og studentene, slik at studentenes stemmer blir hørt og ivaretatt. Det er også viktig 

for meg at ikke rektoratet og øvrig ledelse blir sittende å bestemme alt hva som skal skje på 

grunnlinja (studier, studenttjenester og annet), men at utvikling skjer i samarbeid mellom 

studentene og OsloMet. 

 

Vi må ha en forutsigbarhet i studiehverdagen, vi må ha tjenester der vi er og vi må få være 

med på utviklingen av universitetet. Sammen skaper vi god politikk og sammen skaper vi et 

universitet som studentene ønsker å gå på. 

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet? 

Det som gjør meg til en egnet kandidat, er at jeg har innehatt veldig mange verv på OsloMet, 

samtidig som jeg har bred erfaring både fra organisasjoner, politikk og studentpolitikk, både 

på OsloMet, kommunalt og nasjonalt. Samtidig har jeg erfaring med både ledelse, økonomi 

og med administrative oppgaver. 

 

Jeg kjenner også OsloMet veldig godt, og vet alltid hvor jeg skal henvende meg for å få svar 

på spørsmål. Arbeidsmoral er også en av mine store styrker. Jeg tar gjerne i litt ekstra for 

blant annet å kunne gi svar på de henvendelsene som kommer min vei, saker som må 

løses, sakspapirer som må skrives eller annet. 

 



Jeg har også en evne til å tenke kritisk, og å se saker fra flere sider. Jeg stiller gjerne 

spørsmål om jeg er usikker på noe eller om jeg bare ønsker å skape diskusjon rundt et 

tema. 

Hva er din beste egenskap for dette vervet? 

Min beste egenskap for vervet vil jeg si er at jeg har en god evne til å samarbeide med 

andre. Jeg kan sette meg inn i det andre gjør og jobbe sammen med andre for å få til best 

mulig resultater. 

Hvilke relevante erfaringer har du for dette vervet? 

Jeg har erfaring fra både økonomi, organisasjoner, politikk og studentpolitikk, både på 

OsloMet, kommunalt og nasjonalt. Samtidig har jeg god ledelseserfaring, erfaring med å stå 

på stand og mediaerfaring. Jeg har også erfaring med verving og medlemspleie. 

 

 

Navn: Mats Ugland 

Kontaktinformasjon: s344140@oslomet.no  

Studieprogram og studieår: Produktdesign 3. år 

Alder: 21 

Hvilket verv stiller du til? Leder, arbeidsutvalget 

Hva er din motivasjon for å stille til dette vervet? 

Etter tre år i studentparlamentet har jeg bygget opp ett engasjement for parlamentet og 

studentfrivilligheten jeg ikke klarer å gi slipp på. Jeg har sett hvor viktig det er med 

engasjerte studenter som sier ifra og tar initiativ for å bedre hverdagen til dem rundt oss. 

Etter pandemien har vi sett en allerede sårbar studentfrivillighet mistet mye. Jeg ønsker å 

hjelpe med å bygge frivillighetskulturen opp igjen større og sterkere enn før pandemien! 

Læringsmiljøet til studentene er avgjørende for at studentene skal trives og lykkes i studiene 

sine. Etter tre år med utdanning på Kjeller har jeg sett og følt hvilke konsekvenser mangel på 

studentrettet aktivitet og kultur har. Jeg vil kjempe for at studentene som er på vei ut av 

Kjeller får en utflytting med minst mulig konsekvenser for studiekvaliteten deres. Jeg vil 

kjempe for at de fremtidige studentene som flytter inn i campus Lillestrøm får en campus 

som fyller både de faglige og psykososiale behovene de har. Og jeg vil kjempe for at 

campuskabalen som skal legges i Pilestredet skjer på studentenes premisser. 

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet? 

Jeg er en blid fremoverlent person med et brennende engasjement for å bedre hverdagen 

for dem rundt meg. Jeg spiller godt på lag med andre og er ikke redd for å ta plass i en 

diskusjon. Jeg elsker å lære nye ting og tilegne meg ny kunnskap. Jeg tåler motvind og 

bruker feil og tabber til å vokse. Jeg liker å utfordre meg selv og trives godt på ukjent 

territorier. Som barndomshelten Pippi Langstrømpe sa «det har jeg aldri gjort før så det 

klarer jeg helt sikkert» 



 

Jeg har en bred erfaring innen studentpolitikken og er vant til å jobbe opp mot universitetet 

gjennom Læringsmiljøutvalget og campusprogrammet. Jeg er glad i å snakke og finner alltid 

ett nytt synspunkt å belyse i en diskusjon. Jeg elsker det arbeidet studentparlamentet gjør, 

og jeg lover å putte hjertet og sjelen i arbeidet videre om dere gir meg tilliten. 

Hva er din beste egenskap for dette vervet? 

Jeg er kreativ og finner gode løsninger på problemer både innenfor og utenfor boksen. 

Studentdemokratiet trenger i dag å bli mer synlige for studentene slik at flere studenter føler 

eierskap til det arbeidet vi gjør. Det er dessverre alt for få som vet hvem Studentparlamentet 

er og mange engasjerte studenter har ingen inngangsport for å delta. Dette vil jeg gjøre noe 

med! 

 

Med en design-utdanning i ryggen har jeg erfaring innen visualisering og kommunikasjon 

som jeg ønsker å bruke for å bedre komme i kontakt med studentene. Jeg vil bruke plakater, 

dassaviser, merchandise og sosiale medier på en bedre måte som gjør at studentene blir 

bedre kjent med oss, hva vi kan gjøre for dem og hvordan dem kan bistå i arbeidet. 

Vi trenger å være en del av livene til studentene enten om de følger oss på Instagram, har 

sett oss i avisen, har snakket med oss på stand, fått hjelp av oss i saker på studiet sitt eller 

om de bruker en penn med logoen vår på. Om flere vet hvem vi er, hva vi gjør og hvor de 

finner oss vil vi kunne bygge et større og sterkere studentdemokrati! 

Hvilke relevante erfaringer har du for dette vervet? 

Min karriere innen politikk startet i Elevorganisasjonen da jeg satt som Økonomiansvarlig i 

fylkesstyret for Vest-Agder. I løpet av de tre årene jeg har hatt på OsloMet har jeg vært i alle 

ledd av studentdemokratiet og har sittet Læringsmiljøutvalget og Styringsgruppen for 

Campusprogrammet. Jeg har også deltatt i det regionale og nasjonale Studentdemokratiet 

gjennom Velferdstinget i Oslo og Akershus og Norsk Studentorganisasjon. Under er en liste 

over relevante verv jeg har innehatt. 

 

Elevorganisasjonen 

• Fylkesstyret i Vest-Agder, Økonomiansvarlig 

OsloMet 

• Studentrådet ved Produktdesign, Leder 

• Studentenes Fakultetsrød ved TKD, Medlem som SR-Leder 

• Studentparlamentet, delegat 

• Læringsmiljøtutvalget, medlem 

• Styringsgruppen for Campusprogrammet, Styremedlem for Kjellerstudenter 

 

Annet 

• Velferdstinget i Oslo og Akershus, Delegat 

• Norsk Studentorganisasjon, Delegat under landsmøtet 

Av annen erfaring har jeg jobbet som sesongleder i Dyreparken der jeg hadde ansvar for 

daglig drift og ansatte ved en Kafe som har gitt erfaring innen lederskap og administrasjon. 

 

  



Navn: Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng 

Kontaktinformasjon: s340730@oslomet.no  

Studieprogram og studieår: 3. studieår (6. semester) i Bachelorstudium i 

vernepleie 

Alder: 35 

Hvilket verv stiller du til? Nestleder (AU medlem 1) 

Hva er din motivasjon for å stille til dette vervet? 

Min motivasjon for å stille til dette vervet er ønsket om å bidra til at OsloMet blir enda mer 

bevisst sin rolle for velferd og mangfold, for å kunne aktivt bidra til likestilling. Nødvendig 

tilrettelegging for studentmassen i sin helhet og den enkelte student kan være avgjørende 

for at den enkelte skal kunne komme seg gjennom det studiet en ønsker. 

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?  

Jeg mener at min rettferdighetssans og ønske om å la alle nødvendige sider av en sak bli 

belyst, bidrar til å gjøre meg godt egnet til dette vervet. Samtidig er dette vervet godt egnet 

for meg, for å bidra til at jeg utvikler meg til å bli enda bedre til å lytte aktivt til de jeg skal 

jobbe for. I tillegg har jeg lyst til å bruke mine erfaringer fra studentpolitikken inn i 

partipolitikken, i håp om å alltid kunne være en stemme for studenter. 

Hva er din beste egenskap for dette vervet? 

For å ivareta mangfold og den enkelte som utgjør mangfoldet, må man være villig til å lytte til 

ganske mange vanskelige situasjoner, og være villig til å sette seg selv i frontlinjen for å 

beskytte de som opplever diskriminering, hets og utrygghet. Min vilje til å representere 

sårbare mennesker, sammen med viljen til å tale deres sak selv om den ikke nødvendigvis 

er forenlig med mine egne verdier og holdninger, mener jeg gjør meg godt egnet til dette 

vervet. 

Hvilke relevante erfaringer har du for dette vervet? 

Jeg har lenge vært både interessepolitisk og partipolitisk aktiv. Jeg har jobbet med 

mangfolds- og likestillingspolitiske saker i halve livet mitt. Fra aktivisme og 

undersrkiftskampanje for felles ekteskapslov til å nå sitte som medlem av Oslos råd for 

kjønns- og seksualitetsmangfold. Gjennom min "frivillighetskarriere", har jeg vært innom 

miljø-/naturvern, arbeiderrettigheter, likestillingsarbeid, søknadsprosesser, styreansvar, 

lobbyisme, valgkamper, arrangert konserter og festivaler, laget tusenvis av smoothies, 

traktet alt for mye kaffe og mye mer. 

 

  



Navn: Isak Grov Diesen 

Kontaktinformasjon: isakgrov@oslomet.no  

Studieprogram og studieår: Master i estetiske fag studieretning teater og 

samfunn 

Alder: 25 

Hvilket verv stiller du til? Fagpolitisk ansvarlig (AU-medlem 2) 

Hva er din motivasjon for å stille til dette vervet? 

Etter å sittet et år som fagpolitisk ansvarlig i AU har jeg kjent på mersmak og ønsker å 

fortsette. I løpet av dette året har jeg vært del av prosesser som jeg ønsker å fortsette 

arbeidet med om jeg får tilliten til dette. Jeg har et også brennende engasjement for at 

kvalitet i utdanningene som studentene på OsloMet får skal være god og som AU-medlem 2 

kan jeg være med som pådriver for dette. Jeg er en utdanningspolitisk nerd og i denne 

posisjonen har jeg mulighet til å grave meg ned i Stortingsmeldinger, rapporter fra HK-dir og 

mer. 

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet? 

Jeg har gjennom alle mine år på OsloMet vært så heldig å få sitte i verv som har med 

utdanningspolitiske spørsmål på enten institutt, fakultet, sentralt på OsloMet eller nasjonalt. 

Så jeg har god kjennskap til at ulike måter å jobbe med utdanningspolitiske spørsmål 

 

Ettersom jeg tar gjenvalg mot en tilsvarende posisjon som jeg sitter per dags dato i AU så 

har jeg god oversikt over flere prosesser som denne posisjonen vil kunne jobbe med det 

neste året. Fler med sentrale stillinger på OsloMet vet hvem jeg er og samarbeider godt med 

allerede. 

 

Jeg bruker kunnskap som jeg har opparbeidet meg gjennom verv, men også ting som jeg 

har lest; stortingsmeldinger, forskrifter, rapporter når jeg skal argumentere i møter. 

Hva er din beste egenskap for dette vervet? 

Min beste egenskap er at jeg er ikke redd for å si min/parlamentetsmeninger i en sak/møte. 

Jeg stiller spørsmål eller argumenterer for en sak hvis jeg ser det som en nødvendighet. 

Hvilke relevante erfaringer har du for dette vervet? 

Sitter som fagpolitisk ansvarlig i AU nå. 

Sittet i UU siden høsten 2018 

Sittet i FoU siden høsten 2019 

Satt i Fag- og forskningspolitisk komite i NSO i 2019/2020 

Satt i arbeidsgruppen som reviderte kvalitetssystemet til OsloMet i 2019 

 

 



 

Universitetsstyret 

Navn: Kjerstin Østenseth 

Kontaktinformasjon: s333454@oslomet.no  

Studieprogram og studieår: 1. året Master i Økonomi og administrasjon 

Alder: 32 

Hvilket verv stiller du til? Universitetsstyret 

Hva er din motivasjon for å stille til dette vervet? 

Da jeg bare har et år igjen på min master i Økonomi og Administrasjon har jeg tenkt en del 

på hvordan jeg kan bidra mest mulig til studentdemokratiet med min bakgrunn, erfaring og 

hjertesaker. Årsaken til at nettopp Universitetsstyret appellerer til meg er at jeg vil få 

muligheten til å kunne påvirke den øverste beslutningsmyndigheten på universitetet i et vidt 

spekter av saker, og være en sterk stemme for studentene. 

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet? 

Gjennom min erfaring fra studentdemokratiet på OsloMet, men også gjennom studier på 

ulike universiteteter har jeg fått et innblikk i hva som er viktig for å skape et godt studie- og 

sosialt miljø for studenter på campus. Erfaring fra styreverv gjør at jeg har opparbeidet meg 

en innsikt i hvordan styrearbeidet foregår, noe som vil gjøre det lettere for meg å sette meg 

inn i arbeidsoppgavene. Utover dette er jeg ikke redd for å ta ordet og få til en konstruktiv 

debatt om aktuelle temaer. 

Hva er din beste egenskap for dette vervet? 

Min fremste egenskap for dette vervet er at jeg er analytisk og nysgjerrig av natur. Dette gjør 

at jeg kan se flere sider av en sak og lett opparbeider meg en organisatorisk forståelse av 

hvordan en stor og kompleks organisasjon som OsloMet fungerer. Jeg er ikke redd for å ta 

ordet i diskusjoner med andre eller å stille spørsmål. 

Hvilke relevante erfaringer har du for dette vervet? 

Sitter i dag som styremedlem i Oslo Chamber of Commerce, og har tidligere sittet 4 år i 

styret til Oslo Karateklubb. 

 

Innenfor studentdemokratiet er jeg per i dag: 

- leder for Studentenes Fakultetsråd på Samfunnsvitenskapelig fakultet (SAM) 

- fast representant i studentparlamentet for SAM 

- studentrepresentant i FoU-utvalget på SAM 

- tillitsvalgt for 1. året på Master i Økonomi og Administrasjon 

 



Navn: Rolf Martin Aspenes 

Kontaktinformasjon: s300991@oslomet.no  

Studieprogram og studieår: Grunnskolelærer 5-10, 3. året 

Alder: 25 

Hvilket verv stiller du til? Universitetsstyret 

Hva er din motivasjon for å stille til dette vervet? 

Etter to perioder i Arbeidsutvalget er jeg igjen klar for å ta fatt på studiene mine. Likevel 

ønsker jeg også i det kommende året å representere studentenes stemme når de viktige 

diskusjonene og avgjørelsene skal finne sted. Etter Eskil og Marie sitt gjennomslag for en 

campus i Lillestrøm kommune, skal styret i den kommende perioden konkretisere hva 

fremtidens campus Romerike skal være. Her vil jeg fronte studentenes krav om en campus 

basert på fagmiljøene i nærområdet, framfor en flytting av studiene på Kjeller fordi det er 

beleilig. 

 

Selv om campus blir en viktig sak, må fokuset på studentenes psykiske helse fremdeles 

holdes oppe. I løpet av høsten skal SHoT-tallene publiseres og det vil være viktig for meg, i 

samarbeid med Arbeidsutvalget, å få universitetet til å ta tallene på alvor. 

 

En sak jeg ønsker å sette på dagsorden det kommende året er egenbetaling på studier, da 

med spesielt fokus på kostander som ikke ligger i materialavgifter og liknende. Jeg opplever 

at ledelsen har liten innsikt i hvor mye studentene faktisk må betale fra egen lomme for å 

kunne fullføre studiene sine. Det er i mine øyne derfor et behov for å kartlegge studentenes 

reelle utgifter i løpet av studietiden. 

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet? 

Som studentrepresentant i Universitetsstyret er man valgt av studentene, samtidig som man 

skal representere sin egen stemme. Dette er spesielt viktig å huske på, med tanke på at 

hvert styremedlem står personlig ansvarlig for at OsloMet beveger seg i riktig retning. Det 

krever at studentrepresentanten evner å lese og forstå store mengder sakspapirer, sette seg 

inn i større prosesser og forstå tallmaterialer. Det krever også at studentrepresentanten 

evner å gå mot Studentparlamentets mening i saker, der hen mener det er til OsloMets 

beste. Dette er noe jeg mener at jeg vil klare og som jeg også er beredt til å gjøre. 

Hva er din beste egenskap for dette vervet? 

En egenskap jeg spesielt ønsker å trekke fram, er evnen til å se en sak fra flere sider. Selv 

om jeg vil stå på og kjempe fram mitt eget syn i en diskusjon, vil jeg alltid prøve å forstå 

hvorfor noen har et annet syn enn meg. Jeg velger å trekke dette fram, fordi 

universitetsstyret består av personer fra ulike deler av institusjonen og fra utsiden, som 

selvfølgelig også vil påvirke hva de mener er best for OsloMet. Dette kunne man spesielt se i 

saken om lokasjon av campus Romerike, hvor de eksterne styremedlemmene så 

mulighetene som lå i en sykehuscampus, mens de interne i stor grad støttet opp 

studentenes syn om mulighetene som ligger i Lillestrøm. 



Hvilke relevante erfaringer har du for dette vervet? 

Av relevant erfaring ønsker jeg å trekke fram at jeg de siste to årene i arbeidsutvalget har 

jobbet tett opp mot studentrepresentantene i Universitetsstyret. Gjennom litt over ett år i 

styringsgruppen til campusprogrammet har jeg også fått et godt innblikk i arbeidet rundt 

campusutviklingen både i Pilestredet og på Romerike. Som nestleder fikk jeg også gleden av 

å delta på de innledende budsjettkonferansene til OsloMet. Gjennom det arbeidet fikk jeg 

innblikk i prosessen som leder fram til budsjettet styret vedtar i desember. 

 

Navn: Vilde Veronica Haukeland 

Kontaktinformasjon: vilde@student.no  

Studieprogram og studieår: Sykepleie 3. året 

Alder: 25 

Hvilket verv stiller du til? Universitetsstyret 

Hva er din motivasjon for å stille til dette vervet? 

Personlig? Jeg har hatt de mest lærerike årene i livet mitt de to siste årene, og jeg blir bruke 

det jeg har lært, og fortsette å lære. 

Jeg har hatt gleden og æren av å ha permisjon fra sykepleierstudiet i to år, både i år for 

Norsk studentorganisasjon og OsloMet på fulltid i arbeidsutvalget året før det. Nå skal jeg 

straks tilbake med bøker og pc i kantina i p32, og da har jeg mer å gi! Jeg håper SP vil gi 

meg tilliten til å representere dere i Universitetsstyret! 

For OsloMet: Det er flere prosesser i gang som jeg ønsker å følge opp, oppfølgingen av at 

studenter ikke skal bli negativt berørt av campusprosjektet, bibliotek, men også iverksatte og 

kommende nye lovtekster og at studentene på OsloMet skal få det beste ut av erfaringene 

pandemien har gitt oss. 

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet? 

Jeg vet hva jeg går til, hva som er forventet av meg, hvordan jeg skal innfri og fortjene SPs 

tillit til å representere i Universitetsstyret. Arbeidskapasiteten min er blitt testet det siste året, 

og jeg overbevist om at jeg har mye å tilby dersom SP vil gi meg tilliten. 

Jeg har erfaring med å representere i lignende møter som Universitetsstyremøter, gjennom 

mitt år i NSO, og er komfortabel i rollen og mulighetene den gir for studentene ved OsloMet. 

Hva er din beste egenskap for dette vervet? 

Samarbeidende. Jeg tror ikke man kommer noe sted i livet alene, og jeg tror heller ikke 

verden blir bedre uten samarbeid. Sammen kommer vi lenger og får til hva vi vil. Det har 

studentene på OsloMet ikke bare fortjent, men jeg vil sammen bidra til at alle føler at vi står 

sammen. Jeg ønsker i tillegg til å samarbeide med de andre som sitter i Universitetsstyret, 

om det er noe som gagner SP og studentene. Studentene kommer også lengre, om vi står 

sammen med flere. 



Hvilke relevante erfaringer har du for dette vervet?  

Jeg har respekt og erfaring med å representere OsloMet de to siste årene. Én ting er 

erfaringene mine med å fronte SPs politikk og kjempe for gjennomslag, men en annen ting 

jeg mener er viktig og som jeg har erfaring med, er gjennomgående fokus på prosess og 

kommunikasjon. Jeg har opplevd viktigheten av fokus på dette, både internt i en 

organisasjon, men også i tradisjonelle medier. 

 

Jeg har gjennom de to siste årene opptjent meg kompetanse om flere sentrale prosesser 

som fortsatt er aktuelle, som bedre helhetlig læringsmiljø, oppfølging av ny lovtekster om 

universell utforming, campusprosjektet, bærekraft, Universitets- og høyskoleloven, 

studenttilbudene og digitalisering. 

 

Som representant i Universitetsstyret er det sakspapirer jeg har god erfaring med å arbeide 

med, i tillegg type saker som kommer opp i løpet av ett år, som regnskap og kvalitetssikring. 

Jeg har også skrevet flere sakspapirer av samme type selv. 

Mine erfaringer spesielt fra det siste året i arbeidsutvalget til NSO, har jeg fått muligheten til 

å bli kjent med og bidra i forskjellige nasjonale prosesser. Dette er prosesser alle 

universiteter og høyskoler må forholde seg til, også OsloMet. Jeg ønsker å kunne bruke 

kunnskapen og erfaringene mine i samarbeid med neste arbeidsutvalget til SP og min 

medrepresentant, og i møtene med Universitetsstyret. 

 

Skikkethetsnemnda 

Navn: Lovise Meyer 

Kontaktinformasjon: lovise.meyer11@gmail.com  

Studieprogram og studieår: Bachelor i vernepleie, 2.år 

Alder: 23 

Hvilket verv stiller du til? Skikkethetsnemnda 

Hva er din motivasjon for å stille til dette vervet?  

Jeg har vært i skikkethetsnemnda året som har vært, men har ikke fått noen erfaring med å 

sitte i vervet enda, da det ikke har vært noen møter det siste året. Derfor ønsker jeg å sitte et 

år til. Det virker veldig spennende å være med i den prosessen der det avgjøres om noen er 

skikket til å jobbe i det yrket de jobber i. Jeg er sikker på at det er veldig lærerikt å sitte i 

skikkethetsnemnda, og det vil i tillegg gi med innsikt i både faglige og etiske problemstillinger 

jeg ikke har vært borti før. 

 

Jeg har lyst til å lære mer om hvorfor studenter blir skikkethetsvurdert til at det vurderes om 

de må utestenges på bakgrunn av faglige og personlige forutsetninger, og jeg har lyst til å 

lære mer om utfordringer knyttet til å fatte vedtak i saker om utestenging. 

 



Spesielt som vernepleierstudent er det interessant å være med på å vurdere dette, da jeg 

studerer noe med skikkethetsvurdering og da kan de sakene som jobbes med være relevant 

for utdanningen min og mitt fremtidige yrke. 

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet? 

Jeg er veldig glad i å lære, og å prøve noe nytt. Det tror jeg gjør at jeg er motivert for å være 

en del av skikkethetsnemnda, og vil gjøre en god innsats. Jeg synes det er veldig 

spennende å jobbe med mennesker, og tror det vil være givende å jobbe med saker i 

skikkethetsnemnda, da de handler om nettopp mennesker. Jeg er også veldig interessert i 

hva vervet går ut på, og tror det er veldig spennende å jobbe med. 

Jeg klarer å se en sak fra flere sider, og tror at ikke alt nødvendigvis er svart-hvitt, og ved å 

reflektere og diskutere saker med andre tror jeg at vi hadde kommet fram til gode løsninger 

sammen. I tillegg har jeg jobb i helse- og omsorgssektoren, som jeg mener vil gjøre meg 

bedre i stand til å vurdere om noen er skikket til yrket sitt eller ikke, da jeg kan knytte egne 

erfaringer og meninger i forbindelse med faglig og etisk forsvarlig yrkesutøvelse, til vervet i 

skikkethetsnemnda. Dette gjør meg til en egnet kandidat til skikkethetsnemnda. 

Hva er din beste egenskap for dette vervet? 

Jeg tror min beste egenskap til dette vervet er at jeg er reflektert. 

Hvilke relevante erfaringer har du for dette vervet?  

Vet ikke hvor relevant det er i forbindelse med skikkethetsnemnda, men har hatt flere verv i 

styret til Bodin 4H i oppveksten, i tillegg til at jeg har vært leder i fylkesstyret til 4H Nordland. 

Jeg har også vært med i noen andre organisasjoner, men det er i 4H jeg har vært mest aktiv. 

Etter at jeg begynte å studere har jeg også vært med i studentparlamentet på OsloMet og 

Velferdstinget i Oslo og Akershus. Jeg har med andre ord organisasjonserfaring som jeg tror 

kan komme godt med. I tillegg har jeg jobb i helse- og omsorgssektoren, som jeg mener er 

relevant for skikkethetsnemnda. 

 


