Hei!
Jeg heter Åse Vigdisdatter Nytrø, er 24 år gammel, og
studerer nå på mitt siste år av en master i Internasjonale
Miljøstudier, med videre fag innen Bærekraftig Økonomi og
Ledelse. Jeg stiller herved til valg som medlem av
Studenttingets Arbeidsutvalg for det kommende året.
I løpet av mine to år på NMBU, har min kjærlighet for stedet
vokst, og jeg har følt på stadig økende tilhørighet til et åpent
og trygt læringssted, som ivaretar den viktigste ressursen vi
har – nemlig oss studenter. Som tidligere elev ved andre
universiteter, var det særlig én ting som kom tydelig frem da
jeg begynte på NMBU en sensommer for to år siden: NMBU
er en unik institusjon, med en særdeles engasjert og
inkluderende studentmengde.
Som dedikert optimist, tror jeg imidlertid vi kan strekke oss etter enda høyere engasjement.
Studentdemokratiet må føles tilgjengelig, representativt og forståelig for alle NMBUs studenter,
samt vekke følelser av tilhørighet og eierskap, uavhengig av den enkeltes rolle i systemet. Dette tror
jeg kan videreutvikles blant annet gjennom ytterligere synliggjøring og kommunikasjon rundt
studentdemokratiets mange organer og prosesser. Slik kan enda flere av NMBUs studenter erfare
hvor utrolig gøy og enkelt det er å ikke bare aktivt engasjere seg i, men også holde seg oppdatert på,
det viktige arbeidet som ligger til grunn for studiehverdagen vår. Dette er noe jeg selv skulle ønske
jeg hadde oppdaget tidligere, og jeg tror videre bevisstgjøring på området kan være av stor nytte når
det kommer til økt engasjement for veien videre.
Videre har jeg stor tro på videreføringen av NMBUs posisjonering som en aktiv standardsetter når
det kommer til miljø- og bærekraftsarbeid ved norske universitet. Her har mye viktig arbeid allerede
blitt lagt ned, blant annet gjennom Studenttingets Bærekraftskomité, hvor jeg har vært så heldig å
sitte det siste året. Da initiativer og løsninger rundt miljø- og bærekraftsarbeid er et område i stadig
endring og utvikling, er det viktig at NMBU holder seg på ballen med dette i tiden fremover. Dette er
noe jeg ønsker å være med på å takle.
Gjennom verv som Studentrepresentant i Samarbeidsutvalget for Eik Lab, og i Inngangskomitéen på
Samfunnet i Ås, har jeg også opplevd hvor mye dugnadsånd og samarbeidsvilje NMBUs studenter
stiller opp med for fellesskapet. Dette er også noe jeg ønsker å bringe frem og ta med videre.
Ås ligger godt plantet i både navnet og i hjertet mitt, og det ville vært en sann glede å få
representere NMBUs studenter gjennom meningsfylt og dedikert arbeid som medlem i
Studenttingets Arbeidsutvalg. Skulle jeg blitt tildelt æren, ville jeg gjort mitt ytterste for å høre og
fremme studentstemmen, og lære mer om, og videreføre, det flotte arbeidet som foregår på det
fine universitetet vårt.
Godt valg!
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