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Bli studenttillitsvalgt!
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Hva gjør kullets studenttillitsvalgt?

De studenttillitsvalgte er kullets representant ovenfor universitetet og samarbeider med 
undervisere og stab, samt andre studenter med tillitsverv for å gjøre studenthverdagen på USN 
så bra som mulig, både faglig og sosialt.

De studenttillitvalgte i kullene er en del av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN).
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Hva er Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN)?

SDSN er øverste studentorgan for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

SDSN har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter 
overfor interne og eksterne parter. 

SDSN er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Lov om 
universiteter og høgskoler, § 4-1.
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Hvor mye jobb må jeg regne med at det er?

Det varierer, men som regel er ikke vervet tidkrevende. 

Faste møtepunkter:

En onsdag i måneden (i demokratitiden) møter man i studentrådet. Studentrådet består av alle 
studenttillitsvalgte i kullene ved ditt fakultet på ditt campus og ledes av studentrådsleder.

En onsdag i måneden (i demokratitiden) er du ansvarlig for å gjennomføre klassens time.
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Får jeg opplæring?

• SDSN er ansvarlig for opplæring av studenttillitvalgte i kullene. Denne opplæringen skal finne 
sted innen 30. oktober og gjennomføres campusvis.

• I tillegg får du tilbud om å ta det studiepoengivende kurset OFK1000
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OFK1000 (7,5 studiepoeng)

• Alle studenter med tillitsverv tilbys å delta på et studiepoenggivende emne for studenter med 
verv 

• Emnet heter OFK1000 og ligger i studentweb
• Innholdet i OFK1000 knyttes til kunnskap de tillitsvalgte må kjenne til i sin tillitsvalgtrolle
• Teoretisk kunnskap knyttes til å løse praktiske spørsmål og situasjoner i de tillitsvalgtes 

hverdag  
• Alle studenttillitsvalgte anbefales å ta OFK1000 fordi dere får en god innføring i rollen som 

tillitsvalgt, i arbeidet til SDSN generelt og i USN som organisasjon
• Det er mye gruppearbeid og gruppeeksamen og du blir kjent med andre tillitsvalgte på din 

campus
• Studentenes arbeid som tillitsvalgt er en del av arbeidsomfang og innhold i OFK1000 og 

arbeidsbelastningen i emnet skal reflektere dette
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Søknadsfrist i studentweb 1. november



Hvorfor bør jeg bli studenttillitsvalgt i mitt kull?

• Det er gøy!

• Du blir godt kjent med kullet ditt (og USN)

• Du bidrar til en bedre studiehverdag for dine medstudenter

• Du får attest og bekreftelse på verv hvis du deltar på 2/3 av de obligatoriske møtene

• Du viser framtidige arbeidsgivere at du tar ansvar og er engasjert

• Du får 100 kroner ekstra i print pr studieår

• Vil dere har mer informasjon før valget skal gjennomføres se video fra SDSN her.
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https://www.youtube.com/watch?v=0cIBzE7OXu8


Gjennomføring av selve valget

Det skal velges en studenttillitsvalgt og en vara pr 40 studenter i et kull.
Det kan velges opp til 5 studenttillitsvalgte og 5 varaer pr kull.

1. Studentene som ønsker å bli studenttillitsvalgt rekker opp hånden

2. Kandidatene får ett maks minutt til å presentere seg 

3. Når alle kandidatene er presentert skal alle få en lapp de kan skrive på. Navn på de ulike 
kandidatene skrives på tavla

4. Studentene stemmer på lappene og den ansvarlige for valget (en fra USN) teller opp hvem som har 
fått majoriteten av stemmene (Dersom det bare er ÈN kandidat til hvert verv kan den/de velges ved 
akklamasjon)

5. Stemmetallet annonseres ikke, men det kan gis til kandidatene dersom de ber om det etter valget 

6. Vinnerne blir annonsert
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Hva skjer nå som du ble valgt?

• Du er selv ansvarlig for å registrere deg som studenttillitsvalgt

• Gå inn på sdsn.no og registrer deg

• Det er viktig at dette gjøres innen 15. september for å få opplæring og ekstra printkvote

• Når du har registrert deg via lenken over vil du motta kvittering på at du er registrert

Takk for at du engasjerer deg!

14.08.2019 10


