
Bli kulltillitsvalgt!



Hva er Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 
(SDSN)?

Kort fortalt er 
vi USNs øverste 
og lovpålagte 
studentorgan



Hva er kulltillitsvalgtes rolle i SDSN?

Min rolle som  
kulltillitsvalgt er ganske 
delt og foregår på ulike 

arenaer. Her er tre 
punkter med noen av de 
oppgavene jeg arbeider 

med:

Jeg er representant for kullet ovenfor USN, noe som betyr at jeg 

er avhengig av mine medstudenters meninger i ulike saker.

Jeg samarbeider med en rekke mennesker som: forelesere, 

emneansvarlige, studieveiedere og andre studenttillitsvalgte for 

en bedre studiehverdag faglig og sosialt.

I SDSNs tjenestevei er jeg kullets stemme inn i 

studentrådsmøter. Her er jeg sammen med de andre 

kulltillitsvalgte på mitt fakultet, vi tar opp saker til drøfting og 

informasjon – dette er for å se om andre på fakultetet har de 

samme problemene som mitt kull.



Hvorfor bli kulltillitsvalgt?

Du bidrar til en 
bedre 

studiehverdag for 
dine medstudenter 

Du blir godt 
kjent med 

kullet ditt (og 
USN)



Hvor mye jobb må du regne med som 
kulltillitsvalgt?

Som nevnt på forrige
slide har du 2 faste

møtepunkter i
måneden. Disse er du

pliktet til å møte i.

Den første onsdagen i måneden skal du møte i 
studentrådet. (beskrevet forrige slide) 

Én onsdag i måneden (under demokratitiden, fra 
14.15), eller et annet tidspunkt som passer, er du 
ansvarlig for å gjennomføre klassens time. Her 
skal du få og/eller gi  innspill og saker til/fra 
medstudenter.



Hva slags opplæring får du som kulltillitsvalgt?

Det vil være to opplæringsmøter

1. Felles digital opplæring med alle
kulltillitsvalgte på USNs åtte campus

2. En fysisk workshop på campus. Her får
alle campuser lagt opp egen opplæring.

Jeg har hørt at 
OFK1000 er et 

studiepoenggivende 
emne, men hva er det 

egentlig?



Organisasjonsarbeid for 
kulltillitsvalgte ved USN

OFK1000 (7,5 studiepoeng)

Det anbefales å ta OFK1000 fordi dere får en god innføring i rollen 

som tillitsvalgt, i arbeidet til SDSN generelt og i USN som organisasjon

Arbeidet som tillitsvalgt inngår som en del av arbeidsomfanget (du 

må delta på 70% av studentrådsmøtene for å ta eksamen)

Emnet ligger i Studentweb og inneholder:

- Kunnskap man må kjenne til i sin tillitsvalgtrolle

- Teori som knyttes til praktiske situasjoner i de tillitsvalgtes hverdag

- Mye gruppearbeid og gruppeeksamen

Påmeldingsfrist er 1.november i Studentweb –
søk opp emnekode OFK1000 etter du har registrert deg på sdsn.no



Hva skjer nå som du har blitt valgt?

Scan denne QR-
koden for å 

registrere deg
Du er selv ansvarlig for å 

registrere deg som 
kulltillitsvalgt innen 

fristen 15.september


