Hei!
Mitt navn er Vegard Sjaastad Hansen, og jeg ønsker å stille til valg som leder og
medlem av Studenttingets Arbeidsutvalg. Jeg har et sterkt ønske om å ivareta
studenters interesser, spesielt når det kommer til psykisk helse, tverrfaglighet,
læringsutbytte og inkludering.
I året som har gått har nok alle fått et nytt forhold til sin egen mentale helse. De
som sitter i AU nå gjorde en fantastisk jobb med å mobilisere stundentmassen til
en markering i støtte for helsestasjonen, da avtalen med kommunen ble
reforhandlet i fjor høst. Dette er et arbeid jeg ønsker å følge opp, og om mulig, ta
videre. Universitetet og studentene er en viktig ressurs for Ås kommune, og et
tilbud som helsestasjonen er det minste de kan gi tilbake.
Nå har arbeidet startet med å vurdere en mer blokkbasert oppbygning av fagene ved NMBU. Det er
fortsatt veldig tidlig i prosessen, men jeg mener det er viktig å komme med innspill allerede nå. Jeg
ønsker å være proaktiv, og sørge for at kriteriene løsningen blir vurdert etter gagner studentene på
en best mulig måte. Jeg tror en annen oppbygning kan være hensiktsmessig, så lenge det ikke
kommer i veien for læringsutbytte, tverrfaglighet eller studentvelferd. Her ser jeg en god mulighet til
å spille på lag med administrasjonen for å få dette til.
Jeg går nå 3. året på Energi- og miljøfysikk, og jeg har hvert år blitt mer og mer glad i universitetet og
studentmiljøet rundt. Det er derfor jeg har engasjert meg i linjeforeningen Miljøfysikerne, jeg har
vært med i Tuntreet som oversetter, og jeg har vært Faddergeneral. Det å arrangere fadderuke midt
i pandemien har lært meg veldig mye, blant annet hvor viktig sosialisering er for psykisk helse. Jeg
har lært hvordan man håndterer kriser, og hvor viktig god kommunikasjon er for å unngå usikkerhet.
Dette er noen av tingene jeg vil ta med meg inn i arbeidet hvis jeg blir valgt.
Når det er sagt, så har tiden jeg har brukt i Miljøfysikerne, i Tuntreet, i valgnemnda, i forening, i
klassen min og i andre verv og komiteer også gjort at jeg har kommet i kontakt med mange
forskjellige studenter. Jeg ønsker å representere så mange forskjellige studenter som mulig hvis jeg
blir valgt inn i AU, og jeg er en person som tar alle forslag og tilbakemeldinger seriøst.
Stem på meg hvis du ønsker at jeg skal representere deg.

