Kjære medstudenter
Mitt navn er Tilde Dalberg, og jeg stiller til valg som kvinnelig
studentrepresentant i universitetsstyret ved NMBU. Jeg er 22 år gammel, og har
vært her i Ås i fire år. Jeg har gått en bachelor i internasjonale miljø og
utviklingsstudier, i tillegg til at jeg har hatt et ettårig verv som medlem i
Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), og at skal nå ta en master her. Jeg føler meg
ikke ferdig med å jobbe for å representere dere som studenter, og ønsker å
fortsette med dette i universitetsstyret.
Med et verv i universitetsstyret vil jeg ta i bruk det jeg har lært og erfart, ikke
bare som medlem i AU, men også som student. I det året som har gått nå har jeg fått sittet i og ledet
flere utvalg, komiteer og grupper, både i studentdemokratiet og ved universitetet, hvilket har gitt meg
en helt unik innsikt i hvordan NMBU og et universitet driftes. Denne innsikten er til stor fordel i et
styre som universitetsstyret. I vervet mitt i AU har det samtidig vært utrolig viktig for meg å bruke de
erfaringene jeg selv har som student, i tillegg til å høre på studentstemmen. Dette kommer fortsatt til
å være viktig for meg om dere velger meg.
Det viktigste med å være studentrepresentant er så enkelt som å representere studentene. Vi har et
studentdemokrati for en grunn, og det er for at din stemme skal bli hørt. Jeg kommer derfor til å bruke
tid til å sette meg inn i hva studentene mener om sakene som tas opp, og lytte til meningene deres.
Jeg vil også fortsette arbeidet som har blitt gjort for at studentrepresentantene i universitetsstyret skal
være synlige og lett tilgjengelige for at det skal være mulig å ta kontakt med oss. Noe jeg virkelig
brenner for er at alle studenter skal se og føle seg hørt, som igjen vil føre til en best mulig
studenthverdag for flest mulig.
Jeg har hatt to verv i AU, både som markedsføringsansvarlig og som medlem. I disse vervene har jeg
jobbet for at det skal bli lettere å få fram sin mening, dette ved å synliggjøre studenttinget enda mer,
og gjøre det enklere å forstå seg på.. Jeg har også ledet læringsmiljøutvalget og jobbet med saker som
markeringa av verdensdagen for psykisk helse og med prosjekt rundt revidering av campusplanen.
Noe annet jeg har jobbet for er å sette et fokus på psykisk helse, og for at kommunen skulle fortsette å
gi penger til helsestasjonen for ungdom og studenter. Lista på saker jeg har jobbet for er lang, og det
hadde vært utrolig spennende å få prøvd noe nytt og jobbet med saker som opptar meg på et mer
strategisk plan i universitetsstyret.
Det er flere saker jeg er opptatt av, og jeg vil nevne fire av dem her. Kjernen i alle disse sakene er at
jeg vil at alle studenter skal ha det bra, og få størst mulig utbytte av tiden her på NMBU. For det første
er jeg opptatt av at vi skal være “bærekraftsuniversitetet”, og at miljømessig, sosialt og økonomisk
bærekraft skal synes i alt vi gjør. Vi skal fortsette å jobbe for å bli ledende innenfor dette i forskningen,
og det skal også være synlig i undervisningen.
For det andre er det viktig å jobbe for fellesskapet, hvor alle er inkludert og føler seg velkommen,
uansett om man er internasjonal eller nyinnflyttet veterinærstudent.
Det neste jeg synes er viktig er å ta lærdom fra erfaringene vi har fått i koronasituasjonen, og at vi
bruker disse til å videreutvikle de digitale hjelpemidlene og undervisning.
En fjerde ting jeg er opptatt av er at det fortsatt må være et fokus på veterinærstudentene når de
kommer hit.
Sist, men ikke minst, er et godt læringsmiljø utrolig viktig. I dette inngår det blant annet god psykisk
helse blant studentene, gode læringsrom, å støtte opp om det fine studiemiljøet vi har her, med lag,
organisasjoner og foreninger, og et gode varslingssystemer.
Om dere ønsker en studentstemme som virkelig brenner for at studentene skal bli hørt, så håper jeg
dere vil gi meg tilliten ved å stemme på meg. Jeg har en god innsikt i hvordan universitetet driftes, god
oversikt over administrasjonen og studielivet her på Ås, og hvordan Studentdemokratiet er bygd opp
og hvordan man kan bruke det til vår, studentenes, fordel. Det er også bare å ta kontakt om du har
noen spørsmål eller saker du vil diskutere.

