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Gratulerer så mye med dagen! Ja, kanskje ikke til deg, leser (hvis det ikke 
viser seg at du faktisk har bursdag i dag, da er gratulasjonen absolutt rettet 
til deg også). Denne gratulasjonen er til avisa du nå leser. Ugleposten har 
nå fylt sitt første år som en gjennomlest linjeforeningsavis! Det siste året 
har inneholdt totalt tre utgivelser av avisa, hvor høstsemesteret 2016 
markerte startskuddet for avisa. Deretter fulgte 2017, hvor både vår- og 
høstsemesteret inneholdt en ny utgave av Ugleposten. Vi har nå dermed 
lagt tilbake et helt kalenderår der målsetningen til redaksjonen om å gi 
ut en ny avis hvert semester for første gang er nådd. Tre utgivelser på ett 
år virker ikke som all verden, men sett i forhold til tidligere år, er dette her 
virkelig ny rekord.
 
Denne utgava markerer også at for første gang kommer det ut en ny 
utgave som ikke er spesiell på noen som helst slags måte. Det virker 
kanskje litt rart at jeg skal si at denne avisa ikke er noe spesiell, så la meg 
forklare. Den første utgava var jo nettopp det – den første. Og var dermed 
på alle tenkelige måter helt spesiell. Den neste utgava var nummer 2 – og 
var derfor den første utgava etter den første. Utgave nummer 2 markerte 
en kontinuitet, at en utgave blir etterfulgt av en annen. 
Den var dermed også spesiell, på sin egen måte. Denne utgava av 
Ugleposten er verken den første, eller den første etter den første. Det 
faktumet at denne ikke er spesiell, er faktisk det som gjør at 
den er så spesiell!
 
En vanlig, norsk 1-åring begynner sin ordproduksjon rundt sin første 
bursdag. Denne 1-åringen har klart å produsere 28 394 ord allerede. 
Du kan jo prøve å telle dem sjøl, jeg utfordrer deg!. Etter hvert som 
Ugleposten har enda flere bursdager, vil flere og flere ord komme. Akkurat 
som vår egen linjeforening, Erudio, som snart trer inn i tenårene (Erudio 
fyller 13 år i 2018), har Ugleposten utviklet seg fra en sped og beskjeden 
start til en ordrik 1-åring. En gratulasjon er derfor virkelig på sin plass.

LEDER

gratulerer!

Are Sæterbakken Kvikstadhagen
Informasjonsansvarlig, Erudio og redaktør, Ugleposten
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Eventyrdraumar

Jofrid Søyland
Skribent

POESI

Når trea i skogen ikkje helsar deg,
med raude blad under kongeskoa dine
Gå varsamt på stien til slottet mitt,
is under snø kan ingen sjå

Men om vinden bles så altfor sterkt,
og krona på hovudet ikkje vil av
Gå varsamt tilbake til verda di,
is under snø kan gravleggja deg

I vinter skal eg fri til deg,
sa du i sommarens lyse eng
Eg venta og venta men ingen kom,
sommar er best for minnestund

I sommar skal eg fri til deg,
sa eg under vinterens kalde sveip
Ingen venta og ingen kom,
vinter er best for hjartesorg

Lyktestolpar på fjerne vegar,
men snøen kan skjula så ingen ser deg
Eg skal finna deg i kveldsmørket,
utan retning og utan svar

Lyktestolpar midt i byen,
ingen ser deg for ingen bryr seg
Eg kan ikkje finna deg i nattemørket,
snøspora peikar til ein annan stad

Augo dine ser ut eit snøkvitt vindauge,
mot ei verd du nesten har gløymt 
Der står eg alltid og ventar på deg,
viss du kjem tilbake og viser meg veg

Heile deg går ned trappa,
ut døra og inn i stormen
Der ser du meg og ei verd av minne,
du trer inn, og vender aldri tilbake 

Havet luktar av is i kveld,
kva kan skjula seg under mørke svaberg?
Du og eg står midt på kvitaste havet,
omgjeve av flammar som dansar i kavet

Svaberga luktar av oske i kveld,
kva kan skjula seg i mørke grotter?
Du og eg har kjempa mot draken,
omgjeve av gull vinn me dagen

Ny morgon over deg og meg,
daggry vil no visa oss veg
Sola lyser på restar av kampen
det siste slaget, då eldtunger slokna

Ny natt over deg og meg,
endeleg får me gå i fred
Stjerner blinkar og skin i kveld,
til det siste slaget, då alt vart vel

Foto: Lektur



ANNONSE FOR NORSK LEKTORLAG 

Gode råd til kommende lektorer! 
Var du på minikurset i «Nyttig å vite for deg som skal bli lektor» tidligere i november?  
På allmøtet til Lektorstudentene ved NTNU kunne du lære hvilken lønn du har krav på - 
både mens du er student og etter avsluttede studier. Andre nyttige kurs kommer for deg 
som er med i Lektorstudentene hos Norsk Lektorlag. 

 

 

Espen, Oskar, Magnus, Markus og Martin tok initiativ til Lektorstudentenes NTNU-lag. Bli med! 

 

Som studentmedlem i Norsk Lektorlag kan du få nyttige råd og vink spesielt for deg som skal bli lektor. 
Vi arrangerer populære kurs skreddersydd for lektorstudenter og studenter på PPU rundt omkring på 
studiestedene. Sammen med gratis servering og hyggelig mingling med medstudenter får du nyttig 
kunnskap om ting du ikke lærer på studiet.  

Vi setter vår ære i å gi god informasjon og god service også til studentmedlemmene våre, selv om det er 
gratis og uforpliktende å være medlem. Vi håper selvsagt at du velger å forbli medlem hos oss når du 
begynner i jobb! Å ha en fagforening i ryggen er viktig som jobbsøkende og som nyansatt. 

 

Hvorfor Lektorstudentene? 
Norsk Lektorlag er fagforeningen for lektorer og andre med 
mastergrad. Lektorstudentene er studentorganisasjonen i Norsk 
Lektorlag. Vi har studentlag ved NTNU, UiO, UiB, UiS, NMBU og 
HiVolda, mens UiT står for tur.  Studentlagene skal ivareta 
interessene til deg som studerer PPU eller ved Lektorprogrammet. 

Studentlaget arrangerer sosiale og faglige treff på universitetet, og er en arena for fellesskap på tvers 
av kull og fag for å styrke lektoridentiteten. Les mer på Lektorstudentene.no 

 

 

Er du ikke medlem ennå?  
Meld deg inn på bli.lektor.no  

 

Har du spørsmål? 
Kontakt studentrådgiver Dagne 

dsn@norsklektorlag.no  . 

990 48 144 
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Det bor i dag ca 4 800 studenter i ulike studentboliger fordelt utover hele 
Trondheim. Det er mye forskjellig man kan si om studentboligene, både 
positivt og negativt. Ugleposten har satt seg selv på saken og har besøkt en rekke 
utvalg av de ulike studentbyene tilhørende Studentsamskipnaden i Trondheim. 
Vi har sett på beliggenhet, pris og den generelle fremtoning av studentboligen.

(Merk: Anmeldelsen tar for seg ettmannsrom)

Anmeldelse av 
   studentbyer

Are Sæterbakken 
Kvikstadhagen

Informasjonsansvarlig
og skribent

Klostergata 18/20
En av de virkelige sentrumsnære studentboligene, Klostergata 
18/20 studentby ligger rett over gata fra Samfundet. Rent 
transportmessig er Klostergata kanskje en av de beste student-
boligene i byen. Som nærmeste nabo til Samfundet går nesten alle 
busser i byen forbi studentboligene i Klostergata. 5’eren stopper 
også 15 meter fra dørstokken. 

Studentboligene befinner seg i bygårder som man finner på bykart 
over Trondheim fra slutten 1800-tallet. De er heller ikke blitt pusset 
opp noe særlig, noe man kan merke i trekken om vinteren. 
Studentboligene i Klostergata gjør det godt for seg ved å tilby en 
stor dose sjarm, en fantastisk utsikt og at de er ganske billige.  
De billigste hyblene ligger på 3795 kr pr måned, mens de dyreste 
hyblene går for 3870. I Klostergata 18 er internett inkludert, mens 
det er det ikke i Klostergata 20. 

Å være nærmeste nabo til Samfundet kan være det mest negative 
med å bo her, men også det mest positive. Man kan bli irritert av å 
ligge på soverommet sitt, og høre hyblene på andre siden av gata 
spille ” Despacito” fram til kl 6:30 på en tirsdags morgen. Samtidig er 
det også godt å kunne krabbe over gata og hjem til seg selv fra de 
samme hyblene etter en relativt fuktig kveld i det runde røde. 
På grunn av deres beliggenhet som naboen til Samfundet blir det 
nærmest påbudt å stille lokaler til enten vorspiel eller nachspiel 
(eller gjerne begge delene) skulle det være nødvendig. 

Terningkast: 5
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Berg studentby er den eldste studentbyen tilhørende Sit. 
De første studentene flyttet inn her allerede i 1956. Mesteparten av 
den originale bygningsmassen er heldigvis revet, og i dag fremstår 
Berg studentby som en moderne studentby. Studentbyen ble 
pusset opp i 2010. Berg ligger godt plassert langs ruta til 5’eren, og 
det er derfor ingen sak å komme seg til enten campus eller byen. 
Det er også kort vei til nærmeste butikk. Selv om hvert kollektiv 
består av opptil 8 personer, er det dessverre ikke satt av særlig mye 
plass til fellesareal.

Med totalt 476 hybelrom i kollektiv, må man være godt vant til å 
omgås mennesker til enhver tid. Disse hybelrommene koster 4485 
kr pr måned, og vil derfor ikke brenne et totalt hull i lommeboka 
di. Ønsker du derimot litt mer privatliv, er det også en rekke 1-roms 
hybelleiligheter. Disse går for mellom 4760 kr og 6090 kr pr måned.  
Internett er inkludert i leia. Strøm er ikke inkludert og man betaler 
en fastpris på 265 kr pr måned. 

Terningkast: 4

Lerkendal studentby startet faktisk som en spøk internt i Sit. P.g.a finanskrisen 
i 2008 tomten ved Lerkendal hadde stått tom i flere år, og Sit foreslo (som en spøk) i 
2011 at de kunne bygge studentboliger der. Allerede i 2012 ble byggearbeidet begynt 
på tomta ved Lerkendal. Studentbyen har en god beliggenhet, litt lengre unna sentrum, 
men meget gode bussforbindelser. Selv om ikke 5’eren går forbi, så føles det som om 
nesten 9 av 10 resterende busser i Trondheim forbi her.

Det er totalt 468 ettmannsrom her (i tillegg til 72 parleiligheter). Man deler et kollektiv 
med 5 andre hybler. Lerkendal studentby har Trondheims tetteste utnyttelse av arealet. 
Det betyr at studentsamskipnaden har klart å dytte over 600 studenter på et relativt 
lite område. Regn derfor med litt festbråk om helgene, litt spy i heisene og den enkelte 
student som går inn i helt feil leilighet. Hvis man er en fotballsupporter, er 
studentbyens plassering rett ved siden av Lerkendal stadion helt gull. Hvis man derimot 
ikke er fotballsupporter, må man bare bite tennene sammen og lære seg å akseptere 
syngende RBK-supportere som bakgrunnsstøy på kampdager. Lerkendal studentby er 
en splitter ny studentbolig, og har derfor en meget flott og moderne standard. 
Veggene derimot har en sterk og prangende mintgrønn farge, som gjerne kan minne 
litt om oppkast fra dagen derpå. Prisen for en hybel er på 4635. Internett er inkludert, 
og man betaler en fastpris på 270 kr for strøm.

Terningkast: 3

Berg Studentby

Lerkendal Studentby

Parkbygget Studentby
Parkbygget studentby ligger rett ved Solsiden, med resturanter, butikker og 
kafeer rett i nærheten. Hybelrommene består av kollektiv man deler med 5 
andre. Parkbygget har heldigvis stort fellesareal. Parkbygget passer derfor 
utmerket til sosiale studenter. Studentboligene på Solsiden har også egen, 
felles terrasse med utsikt over Solsiden. Rett utenfor dørstokken finner man 
busstopp med hyppige avganger til og fra sentrum. Ønsker man å komme 
seg til campus Dragvoll, går 9’eren rett utenfor. Beliggenheten kan bli 
problematisk, da Parkbygget ligger så nærme en rekke restauranter og 
kafeer, at fristelsen fort kan blir stor til å spise her annenhver dag. Bygget 
ligger også rett ved den sterkt trafikkerte Innherredsveien. En del støy og 
støv fra veien må derfor forventes. Det er også verdt å merke seg at hvis 
man lar terrassedøren stå åpen, kommer det fort fugler inn. Et lite “pluss”, 
hvis man savner husdyr. 

Den billigste hybelen ved Parkbygget går for 4340. For dette får man et 
hybelrom på 8 m2. Er det ønskelig med litt større areal å boltre seg på, kan 
man gå for et hybelrom på 18m2. For dette betaler man 5500 kr. Internett er 
inkludert i prisen, og for strøm betaler man 370 kr pr måned. 

Terningkast:  4
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Hovedtillitsutvalgte for lektor
Vi er hovedtillitsvalgte på lektorutdanninga, 
men hva er det?
Deres hovedtillitsvalgte (HTVer) på 
lektorutdanninga er oss: Oda Jønland og Kristine 
Sverdrup, som begge går femte året.
Oda studerer historie med religion som andrefag, 
og er ny representant for det 
Humanistiske fakultetet (HF). Kristine er 
representant for Samfunns- og utdannings-
vitenskap (SU), studerer samfunnsfag med norsk 
som andrefag, og har vært HTV siden jul. Sammen 
er vi deres representanter på institutt for 
lærerutdanningen (ILU), det vil si at alt som har 
med praksis og samarbeid mellom 
Dragvoll og Moholt!

Vi sitter kontorvakt på Studentrådskontoret 
(overfor Café Sito) hver tirsdag mellom 
14.10-16.10, og jobber med å forbedre 
lektorstudentenes hverdag. I praksis betyr dette å 

få tilbakemeldinger fra dere og bringe dette 
videre til møter med Studentrådet og ledelsen. Vi 
holdt blant annet et allmøte med pizza og 
diskusjon den 18.oktober, hvor vi fikk gode 
innspill. Temaene vi tok opp var hvordan 
praksisordningen fungerer, studiekvalitet, studie-
miljø og referansegrupper. I høst jobber vi i tillegg 
med konsekvenser av fusjoneringen med 
HiST - hvordan det påvirker vår utdanning og hvor-
dan kan det gjøres best mulig. 

Hvordan fungerer studentdemokratiet for oss 
lektorer? En kjapp innføring på 1-2-3!
Etter fusjonen der vi fikk et eget institutt for 
lærerutdanningen (ILU) har det sannelig ikke vært 
enkelt for noen å forklare hvordan vi på 
lektorstudiet har påvirkningskraft. 
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La oss likevel gjøre et 
forsøk - helt fra begynnelsen:

Som vanlig student er det hovedsakelig gjennom 
referansestudentene du forteller hva du synes om 
emnene du tar gjennom årene på NTNU. 
Rapportene som skrives leses også av de 
programtillitsvalgte, som er på nivået over. Hvert 
program på lektorutdanninga har tillitsvalgte 
som leser rapportene og drar på møter med 
programrådet med de ansatte på instituttet. Vi 
har to programtillitsvalgte på språk, to på 
historie, en på samfunnsfag, en på geografi og en 
på idrett. Det overordnede bildet for hele 
lektorutdanninga er det vi hovedtillitsvalgte som 
har. Vi er totalt fire stykker, to på Gløshaugen 
(Marte og Ferdinand) og oss to på Dragvoll. 
Vi sitter i forskjellige utvalg som blant annet 
diskuterer faglig integrasjon og praksis, vi er på 
ledermøtene til ILU, og har også egne møter med 
ledelsen. Det kan virke litt byråkratisk og 
komplisert - men systemet er egentlig ganske 
genialt når det først fungerer!

Utfordringen for oss er at vi som lektorer ikke har 
noen formell makt på ILU. Du husker kanskje da 
du skulle semesterregistrere deg på studentweb 
og valgte instituttet ditt som stedet hvor du 
avlegger din stemme? Veldig mange lektorer gjør 
nettopp dette, som gjør at vi blir koblet opp som 
studenter på disse instituttene fremfor ILU. 
Konsekvensen er ubetydelig for deg som student, 
men stor for oss som tillitsvalgte. Ettersom ILU 
ikke har “ansvaret” for oss, får vi heller ikke delta 
på instituttstyremøtene. Her er det bare 
lærerutdanningen på Rotvoll som deltar. 
Veien frem til dit vi er kommet har også vært 
vanskelig, men nå ser det endelig ut til at vi 
har funnet oss til rette og påvirker der vi kan.

Vi tror ikke løsningen i fremtiden er at alle 
lektorene registrerer seg hos ILU. Vi er tross alt 
mer på Dragvoll enn Moholt. Vi mener likevel vi 
nå har gode muligheter for å gjøre lektor-
utdanninga bedre - og håper dere vil være med 
og spille inn tips og tanker dersom dere har noen! 

PS! Vi hovedtillitsvalgte er på samme 
nivå som de instituttillitsvalgte!

Vi kan kontaktes på facebooksiden: 
“Hovedtillitsvalgte for lektorutdanningene ved NTNU” 
og på e-post: 
oda-jonland@hotmail.com (HF) 
krsver@gmail.com (SU)

Dere er også hjertelig velkommen på kaffe og uformell 
prat på Studentrådskontoret!
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Praksisperioden er over for tredje gang, det betyr at 
jeg har pakket sammen og trekker tilbake til Moholt 
for input. Nå har vi igjen fagdidaktikk, samt 
fellesforelesninger som føles som gjentakelse fra 
pedagogikken og som omhandler akkurat de samme 
temaene. For eksempel diskusjoner omkring hva som 
er “den gode lærern”.

Ukene har rast forbi med ekstreme mengder 
arbeid og oppgaver fra veileder på skolen som blandes 
sammen med oppgavene jeg i tillegg får fra Moholt og 
fra Dragvoll. Det var et sjokk å starte på dette 
semesteret og denne praksisen. Overgangen fra forrige 
praksis var ekstrem. Plutselig må jeg planlegge og 
forberede timer, levere inn skjemaer, kurses i skolens 
indre liv, skrive oppgaver i didaktikk, forberede 
muntlige fremføringer, lese meg opp i arkivteori og 
historiefagets historie. I tillegg skulle jeg helst spist, 
sovet og forsøkt og tjent penger nok å få de 
økonomiske hjulene til å gå rundt. Jeg har en 
overveldende følelse av å ikke ha nok tid eller nok 
kapasitet til å klare å gjennomføre alt jeg skal på en god 
og ordentlig måte. Jeg svømmer for livet og prøver å 
holde hodet over vannet mens alt dette henger som 
vekter rundt anklene mine og drar meg ned i dypet der 
saksbehandlerne fra NAVs lange armer venter på meg.

Hvorfor sitter jeg med så mye i fanget nå? Hadde det 
vært en bedre måte å gjennomføre praksis kombinert 
med resten av studiet? Det finnes jo andre studier som 
har praksis også, kanskje de har noen svar? Jeg 
bestemmer meg derfor for å ta kontakt med et par 
studenter fra andre studier som har praksis som en del 
av sitt studieløp for å se hvordan det er å være ute å 
prøve seg i yrket sitt for andre enn oss lærere.

Jeg fant etter et lite søk et par studenter som jeg 
kunne spørre litt ut. Den første jeg intervjuet var 
psykologistudenten Halldis Kossøy  fra Lindås nord for 
Bergen. Hun går nå ellevte semester på profesjons-
studiet i psykologi. Hun forteller at på profesjonsstudiet 
har de to mindre praksiser i åttende og niende semester 
på den interne poliklinikken tilknyttet studiet og en 
hovedpraksis tolvte og siste semester ute på 
arbeidsplasser relevant for studiet. De to interne 
praksisene gir 7,5 studiepoeng mens den siste 
hovedpraksisen gir 30 studiepoeng. 
Før åttende semester har de praktisk arbeid allerede fra 

første semester. Fagene “Klinisk praktikum 1-4” ligger i 
studieløpet de fire første semestrene. I disse fagene har 
psykologistudentene forberedende oppgaver 
rettet mot profesjonen. Her har de praktisk trening, 
refleksjon- og diskusjonsoppgaver i grupper, noe som 
er gjennomgående gjennom hele studieløpet. Hun 
tenker selv at de mange praktiske oppgavene som de 
arbeider med allerede tidlig i studieløpet er en god 
måte å la studentene møte yrket på. Små drypp og 
gruppearbeid gir praktisk sammenheng til teorien og 
bedre forståelse av den, i tillegg til gode muligheter til å 
reflektere over sin egen rolle som psykolog. De 
mange gruppeoppgavene gir også studentene god 
innsikt i forskjellige pasienter og innfallsvinkler i 
behandlingen og man får mulighet til å vurdere god og 
dårlig praksis og se seg selv sammenlignet med de 
andre studentene. 

Den andre studenten jeg sporet opp for å spørre ut 
om praksis var Helene Brynjulfsen, en sykepleier-
student fra Mestervik i Troms. Hun forteller at 
sykepleierstudentene har fem praksiser i løpet av de tre 
årene studiet tar. Fem forskjellige praksiser med 
forskjellige fokus som bygger videre på hverandre slik 
at man til slutt er en mest mulig komplett sykepleier og 
klar til å gå ut i arbeidslivet 100%. Sykepleierne har en 
praksis på sykehjem første året. Etter det har de en 
praksis i hjemmesykepleien, en praksis ved en 
medisinsk avdeling, en ved en psykiatrisk avdeling og 
en ved en kirurgisk avdeling. Disse blir trukket ut i 
tilfeldig rekkefølge for den enkelte studenten. Hver 
praksis gir 15 studiepoeng. Praksisene er bygd opp slik 
at hvert år har forskjellige mål for hva sykepleierne skal 
oppnå av ferdigheter i løpet av året. For det første året 
er skal de mestre grunnleggende ferdigheter og “det 
gode stellet”. Andre året skal studentene arbeide med 
behandling av akutt- og kronisk syke. Tredje året skal 
man læres opp i de administrative oppgaver og 
selvstendighet. De har ikke undervisning mens de er i 
praksis kun studieoppgaver knyttet til caser fra praksis.
Om praksisen tenker hun liker hvordan det 
gjennomføres på sykepleien. Det bygges fint opp i 
vanskelighetsgrad i arbeidsmengde og kulminerer i en 
komplett sykepleier, klar for arbeidslivet. I tillegg liker 
hun at de forbereder seg til praksisene på en 
ferdighetsavdeling, der de trener rettet mot kommende 
praksiser. Slik er man klar når disse kommer.

La oss 
være lærere!

Sven Andreas 
Nygaard

Skribent
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Lektorstudentene kjører altså sitt eget løp når det 
kommer til praksis. Andre bygger opp med praktiske 
oppgaver tidlig, mens vi derimot må hoppes over i 
4. semester blir så vekket med et brak. Jeg tok kontakt 
med noen av de fra ledelsen på Moholt som er 
ansvarlige for praksisen ved lektorutdanningen. 
Arve Hepsø er praksisansvarlig ved FPPU, Ela Sjølie er 
studieprogramleder for 5LU og Monika Merket er 
praksisansvarlig ved 5LU. De fikk lese gjennom 
førsteutkastet og fikk muligheten til å kommentere og 
forsøker å trekke frem noen viktige punkter i forhold til 
rammene rundt utdanningen og deres perspektiv. 
Det første svaret var et par spørsmål om hva jeg ønsker 
oppnå med denne artikkelen:

Er det innholdet i praksis dere ønsker å endre 
eller er det organiseringen av praksisen i lektor-
utdanningen? Hva er krevende, enkeltdelene 
eller totalbelastningen?

Jeg tenker at det ikke var så dumt, ja takk begge deler. 
Både innholdet i praksisen og organiseringen har vel 
helt klart forbedringspotensiale. Som nevnt tidligere er 
praksis 1 og 2 så godt som bare observasjon, mens 
praksis 3 derimot er tut og kjør fra første møte med 
praksisskolen. Praksis 3 er første gang mange får prøve 
seg ordentlig som lærer og det er først 5. semester. 
Dermed er man ikke forberedt på hvor mye det faktisk 
er å gjøre. Hverken praksis 1 eller 2 forbereder oss på det 
som kommer og det er det jeg ønsker. Vi trenger ikke 
vente til 5. semester med å få noe ut av å være i praksis.
Organiseringen av praksisen kan også bli bedre etter 
min mening. For det første må organiseringen gjøres 
om hvis innholdet skal gjøres noe med fordi 
organiseringen gir studentene problemer med å 
gjennomføre praksis 3 100%. Vi kan ikke ha store 
didaktikkoppgaver, semesteroppgaver, forelesninger 
mens vi prøver så godt vi kan å være lærere. La oss 
fokusere mest mulig og dermed lære mest 
mulig om læring.

Videre kommenteres årsaken og rammene rundt 
organiseringen av lektorutdanningen. Utdanningen 
er en integrert 5-årig masterutdanning. I motsetning til 
å ta master først og så påbygging PPU er profesjons-
faget spredt over 5 år og må gå samtidig med disiplin-
fagene. I rammeplan for lektorutdanningen for trinn 
8-13 er det en del føringer om hvordan studiet skal 
organiseres. For det første er ikke praksis i 
lektorutdanningen studiepoengsfestet. For det andre 
skal det være praksis i fire av de fem årene i studieløpet 
og totalt 100 dager. 

Hva jeg ønsker å endre og hva som er krevende, 
er spørsmål som dukker opp i svaret fra ledelsen på 
Moholt. For meg er det ganske enkelt å svare på. Jeg 
ønsker at studiet legger til rette for at jeg skal få være 
lærer. Punktum. Jeg ønsker et studiet som lar meg få 
være lærer så mye som mulig, så tidlig som mulig og 
med 100% fokus. Det er det jeg blir en bedre lærer av.

Så hva kan gjøres? Er det mulig å organisere studiet 
bedre? Hvis Moholt og Dragvoll hadde klart å 
kommunisere på en bedre måte og ikke semester-

oppgaver og forelesninger samtidig og mens vi er i praksis. Hadde dere 
klart å samarbeide bedre kunne dere spredt arbeidsmengden bedre 
og gitt rom for å fokusere. Hvis disiplinfag, pedagogikk og fagdidaktikk 
kunne blitt organisert i bolker før og etter hver praksis ville også dette 
gitt rom for å prioritere alt sammen til hver sin tid. Dette er 
selvfølgelig en kjempeutfordring, men spesielt fagene på Moholt 
burde kunne organiseres mer praktisk for oss. Vi trenger vel for 
eksempel fellesforelesninger som kun er gjentakelse fra pedagogikken 
bakt inn i fagdidaktikken. Hvis praksis 3 hadde vært jevnere fordelt i 
utfordring og arbeidsmengde ville dette økt motivasjon og lettet på 
arbeidsmengde i de tyngste periodene. For eksempel kunne vi vært 
lærere et par uker i praksis 1 og 2 pluss noen dager observasjon før 
praksis 1 og noen dager som skyggelærer før praksis 2 kunne vi at en 
roligere overgang til praksis 3. I tillegg ville praksis 3 hvert mindre og 
lettere å kombinere med andre fag. Eventuelt kunne vi ha hatt prakiss 
en-to ganger i uken over en lengre periode.

Så hva gjør vi? Ballen er på deres banehalvdel.

Illustrasjon: Martine Kibsgaard
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Arthur Wiik (24) lar seg gjerne intervjue om Lektur, 
men da skal vi møtes på hans hjemmebane: ute i 
frisk luft! I kveldssola på Ladestien omgitt av høstens 
fantastiske farger forteller han ivrig om egne 
erfaringer og om turgruppa han er leder for.

Det hersker liten tvil om at Lekturs leder er en frilufts-
mann. Allerede på barneskolen ble han medlem av 
Norges speiderforbund og var aktivt medlem frem til 
han flyttet fra Lillehammer til Trondheim for å studere i 
2014. Til tross for at han ikke lengre er medlem vil han 
alltid føle seg som en speider. Gjennom disse årene 
har han opparbeidet seg mye kunnskap om friluftsliv 

og hva det innebærer å være på tur med ulike grupper 
med varierende kunnskapsnivå.
 
Har du alltid hatt interesse for friluftsliv? 
- Som barn lekte jeg alltid ute og syns det var kjedelig 
å være inne. Jeg har rett og slett et veldig godt forhold 
til å være ute i naturen og tur har jeg alltid vært glad i. 

Han stopper opp litt før han forteller om de utallige 
skiturene han har blitt tvunget med på av familien, noe 
som ikke alltid var like populært, men som etterhvert 
viste seg å bli nok en uteaktivitet han synes er gøy den 
dag i dag. 

Lise  Albertsen
Skribent

Hvorfor være inne 
når alt håp er ute?
Foto: Lektur
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Arthur Wiik (24) er leder for Lektur, turgruppa til Erudio.

Turgruppa ble opprettet i 2014 med Sigrid Lovise 
Grinde som Lekturs første leder. Styret, med ni 
medlemmer, beskrives som en gruppe som deler på 
rollene.  Alle medlemmene i styret kalles for veivisere, en 
svært passende tittel da denne gruppa sørger for å vise 
medstudenter veien i både enkle og avanserte terreng.

- Jeg og Ragnor Alme har et delt lederansvar, og jeg lener 
meg i stor grad på de andre i styret. Vi er en gjeng med 
studenter som har veldig mye å gjøre, derfor har vi i grunn 
ikke tildelt alle noen spesifikke roller. Folk tar tak og vi 
planlegger og tar avgjørelser sammen som gruppe. Når 
noen av oss har lite tid tar andre over rollene og tar seg 
av det praktiske. I år har Anna Sundby Nybo vært en stor 
pådriver og har vært dyktig til å dytte i gang planlegging 
og gjennomføring av turer. 

Å ta med seg en hel gjeng med studenter på tur krever 
litt planlegging, men når man har erfaring er det ofte 
enklest å holde seg til rutiner som fungerer. Turgruppa har 
utarbeidet en mal som de bruker som sjekk-liste, både for 
korte og lange turer. På denne lista avgjøres det hvilken 
vanskelighetsgrad turen har, hvilket fremkomstmiddel 
som skal brukes, hva slags type overnatting de skal gå for 
og hvordan de til sammen kan gjøre det billigst mulig. De 
planlegger gjerne turer ut i fra hvor noen av styrets 
medlemmer har vært før, og synes det er det tryggeste. 
Det siste de gjør før de gjennomfører en av de lengre 
turene er å arrangere et turmøte. 

- På turmøtene presenterer vi den planlagte turen, her kan 
folk møte opp helt uforpliktende, men det er også her 
påmeldingen skjer, sier Arthur, før han legger til:
- Du kan ikke melde deg på turen uten å vite hva som skjer, 
de som møter opp på møtet får førsteprioritet. Det er 
mange som har brent seg på akkurat dette og prøver å 
melde seg på turen uten å møte opp. Vi anbefaler de som 
ønsker å bli med å ta seg tid til å bli med på 
informasjonsmøtet. Vi annonserer turer og møter på 
Facebook-siden vår: @Erudiolektur 

Visjon
Lekturs visjon er enkel: friluftslivsglede for alle! Arthurs 
visjon for Lektur er å åpne øynene til studenter slik at de 
kan se hvor enkelt det er å få gode naturopplevelser. Selv 
har han et godt og naturlig forhold til å være ute og vil 
gjerne at andre studenter skal innse hvor enkelt det er å 
komme seg ut. Rett i nærheten finner man Bymarka, 
Estenstadmarka og Ladestien, man trenger ikke reise langt 
for å komme seg på tur. 

- Min visjon for Lektur er å skape friluftslivsglede hos folk 
som ikke har det, eller som har mistet interessen. Vi har 
vært på turer hvor vi bare er i fjellheimen, man trenger ikke 
gå på den største toppen for å ha det gøy, og det skal være 
overkommelig for hvem som helst. 

I tillegg til å ha visjoner om hva gruppa kan tilby 
studentene mener han at det er viktig å poengtere at 
turgruppa består av en gjeng med erfarne turmennesker 
som stoler på egne ferdigheter når det kommer til å ta 
med folk på tur. De vet at de er i stand til å passe på de som 
vil bli med ut i naturen, og mener det er et bedre alternativ 
enn å legge ut på tur alene. 

- Vi er ikke søndagstur-gjengen, vi er turmennesker! 

På Facebook-siden til Lektur kan man lese et kjent sitat: Hvorfor 
være inne når alt håp er ute? Hva legger du i dette sitatet? 
- Den tolker jeg som at man har ingen grunn til å sitte inne, og det er 
ingen grunn til at man må tenke at fordi det er lørdagskveld så må 
man på byen og drikke seg full. Det å drikke seg full rundt et bål er 
mye koseligere! Kom deg ut, rett og slett! 

Hvorfor skal lektorstudenter bli med dere på tur?
- Først og fremst for å oppleve noe du ikke opplever andre steder, 
bare det å erfare hvor lett tilgjengelig du har en fantastisk 
opplevelse er en god grunn. Det virker som at det er mange i dag 
som glemmer å være turist i sitt eget land. Det er utrolig givende å 
oppleve Norge og alle de flotte stedene landet har å by på. 
Mange får det ikke med seg fordi man er mer opptatt av å reise til 
”Syden”. Man tenker ikke over de utallige mulighetene man har rett 
utenfor døra si, det er såpass nært at man klarer ikke å se det. 
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Fjellvettreglene
1. PLANLEGG TUREN OG MELD FRA HVOR DU GÅR

2. TILPASS TUREN ETTER EVNE OG FORHOLD

3. TA HENSYN TIL VÆR- OG SKREDVARSEL

4. VÆR FORBEREDT PÅ UVÆR OG 
KULDE, SELV PÅ KORTE TURER

5. TA MED NØDVENDIG UTSTYR FOR Å 
KUNNE HJELPE DEG SELV OG ANDRE

6. TA TRYGGE VEIVALG. GJENKJENN 
SKREDFARLIG TERRENG OG USIKKER IS

7. BRUK KART OG KOMPASS. VIT ALLTID HVOR DU ER

8. VEND I TIDE, DET ER INGEN SKAM Å SNU

9. SPAR PÅ KREFTENE OG 
SØK LY OM NØDVENDIG

Friluftsliv
Norsk reiseliv er i vekst, og det ser ut til at friluftsliv er mer populært 
enn noen gang. Sosiale medier fylles opp med det ene vakre 
landskapet etter det andre. 

Er friluftsliv mer populært nå enn før?  
- Friluftsliv er definitivt mer populært nå enn det har vært tidligere. 
Noe som egentlig er veldig bra, men som jeg er negativ til, ettersom 
folk uten kunnskap drar på turer alene uten noen med erfaring. Jeg 
vil at folk skal komme seg ut på tur, men samtidig vil jeg at de skal ha 
respekt for naturen. Man må vite hva man begir seg ut på. 

Tenker du at sosiale medier bidrar i negativ forstand? 
- Det er ganske enkelt veldig få mennesker som har lyst til å legge 
ut et bilde av seg selv på Instagram hvor de er svette, rødsprengte 
og dødsslitne. På en tur hvor man har det helt forferdelig fordi man 
dro ut med splitter nye fjellsko, som ikke har blitt gått inn skikkelig. 
Allikevel legger man ut et vakkert bilde av seg selv på en topp, hvor 
man viser fram hvor fantastisk man har det. Dette bidrar til at mange 
som ser dette tror at det er enkelt å bestige fjell. Det skaper en 
illusjon om at ”de klarte å bestige en fjelltopp, da klarer jeg også 
det”, men det er ikke så enkelt. Det er veldig enkelt å gå en tur i 
skogen, det klarer hvem som helst, men å bestige et fjell blir en 
annen sak. For å gjøre det må du vite hva du driver med. Sosiale 
medier kan skape en negativ og skummel effekt, fordi folk som ikke 
forstår eller respekterer naturen legger ut på turer de ikke er i stand 
til å klare. 

Sosiale medier bidrar altså til å skape et glansbilde av hva det 
innebærer å dra på tur? 
- Definitivt. Å legge ut bilder av vannblemmer, gnagsår og mygg 
eller bilde av at du har tråkket over og hvor hoven foten din er 
hadde vært mer ærlig. Med flere sånne bilder ville kanskje fått et 
mer realistisk syn på friluftsliv. 

Fjellvettreglene er altså ikke til å kimse av?
- Nei, de er i aller høyeste grad viktig. Absolutt alle bør ha en 
forståelse av fjellvettreglene. 

Turutstyr
Det virker som at nordmenn har blitt mer opptatt av å søke 
opplevelser, men om dette har gjort noe med ønsket om å eie 
materielle ting er ikke Arthur så sikker på. Nordmenn er i 
verdenstoppen når det gjelder å eie sportsutstyr, og man kan 
nesten si at friluftsliv og materielle ting går hånd i hånd.

- Jeg tror at mennesker fremdeles er opptatt av å eie materielle 
ting. Det er ikke spesielt mange som har behov for det nyeste 
og dyreste utstyret for å komme seg ut på tur. Veldig mange 
ønsker å eie det som er moderne og populært, men i realiteten 
klarer man seg utmerket med billigere tøy og det man har fra 
før.

Hvor behjelpelige er dere i Lektur med utstyr om noen som 
vil bli med på tur mangler noe?
- Vi prøver så godt vi kan å skaffe det folk mangler, vi låner litt 
her og litt der. Om noen mangler sovepose, liggeunderlag og 
lignende finner vi ofte en løsning. Klær er ikke alltid like lett å 
skaffe, men vi hjelper til med det vi kan. 

Trollheimen
Lektur ser ut til å være en turgruppe som har et sterkt ønske om 
å få medstudenter med ut i naturen. Det trenger ikke å være 
avansert, det kan være dagsturer i Bymarka eller frokost på 
Ladestien. ”Bli med ut” ville også ha vært et enkelt og godt slag-
ord for denne gjengen. 

Hva syns du om turmulighetene i Trondheim?
- Det er mange muligheter for dagsturer og todagersturer. For å 
komme seg ut en kveld så er Trondheim med steder som 
Bymarka og Estenstadmarka flotte alternativer. Det er så mye 
fint å oppleve hvis man bare kommer seg ut av døra si. Skal 
man på ordentlige fjellturer eller krevende langturer må man 
reise et stykke, til Trollheimen for eksempel, som er nærmest. 

Har du en tur med Lektur som du husker spesielt godt?
- Vi har vært mange ganger i Trollheimen sammen med Lektur. 
Det er veldig fint å gå der, både for nybegynnere og erfarne. 
Mye flott natur, ingen ekstreme stigninger, mye flate fine stier 
og enkelt terreng. 

Ugleposten har i etterkant av intervjuet vært i kontakt med 
Andreas Hannisdal, en av turgruppas veivisere, for å 
snakke om helgeturen de hadde i Trollheimen 
13.-15. oktober. 

- Vi var en gruppe på 8 personer som på fredag kjørte til 
DNT-hytta Bårdsgården i Storlidalen. Her satte vi opp lavvo og 
brukte hytta for å lage middag sammen. 

På lørdag våknet vi til strålende sol og etter frokost startet vi 
vandringen over skaret til Gjevillvassdalen. Her gikk vi ned 
dalen og ankom den fagre DNT-hytta Vassendsetra.  Denne 
turen ble en behagelig tur på ca. 7 km. Vi satte opp camp ved 
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En god lektur-kanditat:

et vann nedenfor hytta, laget et bål til kaffekoking og nøt 
sola. Resten av dagen gikk til kortspill, brettspill og 
matlaging, før vi la oss under stjerneklar himmel. Turen ble 
avsluttet på søndag med en rask marsj tilbake til bilene 
grunnet litt yr. Oppdals sønn, Patrick Berg, tok oss med 
hjem til hans mor som hadde laget trøndersodd for 
anledningen. Alt i alt, nok en vellykket tur til Trollheimen.

Det viktigste er altså ikke utstyret eller hvordan man tar 
seg ut på bildene som blir lagt ut i sosiale medier. Det 
viktigste er å ha respekt for naturen, å være ærlig med seg 
selv om hva man er i stand til å gjennomføre. 

En god start er å komme seg ut på tur med gjengen i 
Lektur, som gjerne viser vei. Visjonen deres om å skape 
friluftslivsglede for alle stiller sterkt, og her må man bare 
følge med på Facebook og stille opp på møter for  å ha 
muligheten til å bli med. 

Hvorfor skal du være inne når du kan bli med på Lektur? 

Illustrasjon: Karoline Hammer

Styret i Lektur
Arthur Wiik
Ragnor Matias Bruvoll Alme
Anna Sundby Nybo
Marius Ekeberg
Brage Lauten
Frida Sjursdatter Tingstad
Birte Marie Molven Fjellro
Andreas Hannisdal
Peter Eikeland
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Det kan ofte vera negative eller positive skule-
opplevingar som gjer at ein ynskjer å søka 
lektor-og lærarutdanning til ulike årstrinn. 
Men ein kan også ha fått inspirasjon frå andre 
hald, frå aktivitetar utanføre skulen. Nokre har 
vore leiarar eller tillitspersonar i organisasjonar, 
eller arbeidd med folk på ein måte som har 
gjeve meirsmak. For meg var det både 
skuleopplevingar og organisasjonsarbeid som 
gjorde at eg søkte meg til lektorutdanninga. 
Likevel var det ikkje først utdanninga som opna 
auga mine for den kvardagen eg skal inn i som 
lærar, men opplevingar frå då eg starta å arbeida 
som frivillig på Voll gård samtidig.

Denne garden er ein 4H-besøksgard som driv 
med mange aktivitetar for store og små, med 
plassering rett nedfor Dragvoll. 4H Noreg er ein 
landsomfattende, ideell barne- og ungdoms-
organisasjon som er livssynsnøytral og parti-
politisk uavhengig. Å vera ein 4H-gard vil seia at 
ein er eit ope gardsanlegg som tek imot barn, 
unge og vaksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. 
I dag har Noreg rundt 25 4H-gardar med ulike 

størrelsar, driftsmåtar og eigarskap. Gjennom 
store deler av året driv Voll gård med barnehage- 
og skulebesøk, bursdagar, leir, hestekurs, 
grønnsaksdyrking og Åpen gård på sundagar. 
I løpet av studiet vil dei fleste av oss vera innom 
Dewey sin tanke om ”learning by doing”, som går 
ut på korleis elevar lærar ved å oppleva, utforska 
og gjera ting sjølve. Denne tanken kan vera 
eit grunnlag for det me definerer som 
alternative læringsarenaer. 

I tillegg er omgrepet også slagordet til 4H, 
organisasjonen som Voll gård er medlem av. 
I denne organisasjonen lærer barn og unge 
gjennom opplevingar og å arbeida aktivt med 
blant anna handverk, dyrking og dyrehald. 
Gjennom garden sitt slagordet “Fra jord til bord” 
får barn og andre oppleva prosessen frå dyra vert 
fødde og grønnsakene planta, til oppfostring og 
til slutt hausting. Dei får også sjå og oppleva dei 
ulike bruksområda til gardsressursane: gjennom 
ulike opplegg med saueklypping, potetsetting, 
klekking av egg og vegen frå korn til mjøl. Garden 
hadde totalt 60232 registrerte besøkande i 2016, 

Frivollig arbeid
på en alternativ læringsarena

Jofrid Søyland
Skribent

Foto: Hege Medlie Mathiassen
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det er mykje, det! Av desse var det 17500 registrerte som 
besøkte Åpen gård og bydelstorg og 1580 som var på 
Opplevelsesvoll/Stallklubb/grønnsakskurs.

På garden og apparatet rundt er det mykje å henta 
av erfaringer, både når det gjeld tankar om alternative 
læringsarenaer, klasseledelse, relasjoner og korleis ein 
kan treffa med forklaring og gjera seg forstått. Fleire av 
dei som arbeider på garden, som frivillige eller faste 
tilsette, har anten bakgrunn i eller utdanning i arbeid 
med barn og unge, om det er lærar, barnehage eller 
psykososialt arbeid. Likevel har alle som arbeider på 
garden mykje med menneske å gjera når dei er der, sjølv 
om hovudoppgåva deira kanskje er å stella dyra. Eg 
har møtt ei anna lektorstudent og gardskollega, Maren 
Stavland, for å få vita litt meir om garden og relevansen 
i lektorutdanninga. Som meg starta ho ikkje å arbeida 
på garden fordi ho skulle gå lektorstudiet, men fordi ho 
sakna garden og dyra heime, og bur rett attved. Likevel 
har studiet og arbeidet absolutt hatt positive 
innvirkingar på kvarandre, seier ho. Ho har arbeidd her 
som både frivillig og tilsett i over 2,5 år no, 
og trivst stadig.

Kva erfaringer herifrå er gode å ha med på 
lektorutdanninga, og motsett?
Det er jo veldig mykje arbeid med barn og foreldre, som 
i skulen, og det er godt å ha pedagogikken frå 
utdanninga i ryggen når ein skal takla ulike utfordringar. 
Samtidig er dette ein god og jamn tilleggs-”praksis”, som 
utfoldar seg både i barnebursdagar, hestekurs og åpen 
gård. Her er det faglege innhaldet ulikt det eg kjem til å 
undervisa i på skulen, men det er likevel mykje å henta 
i læringa.

Kan du fortelja litt om Voll Gård som ein alternativ 
læringsarena?
Voll gård har pedagogisk tilbod til VGS og USK, som ein 
kan vera med på om ein for eksempel er skulelei eller slit 
litt ekstra på skulen. Det kan også fungera som ei slags 
belønning. Her kan elevar få mestringskjensle i noko 
anna enn skulefaga, og bygga gode relasjoner til dyr og 
andre menneske gjennom praktisk arbeid og læring. I 
tillegg har me besøk av barnehagar og dei yngre 
trinna på barneskulen. Her får dei både omvisning i 
fjoset og arbeider med eigne sesongbaserte tema. 
Desse har klassen ofte arbeidd med på førehand, men 
får prøvd det ut i praksis her. Tema kan vera grønnsaks-
dyrking, kornproduksjon, dyrefødsler og gjødsling.

Kva andre aktivitetar som er relevante for barn og 
unge kan ein finna på garden?
Frivillighetssentralen arrangerer ulike leirar og 
arrangement på garden, på ulike årstider. 
OpplevelseVoll er eit samlenamn på alle samarbeids-
prosjekt mellom Voll gård, Strinda Frivilligsentral og 
Trondheim kommune v/KUBA(Kultur for barn). Det vert 
her blant anna arrangert Vintervoll, Sommervoll og 
Høstvoll, som er lågterskeltilbod, som alle kan vera med 
på utan å tenkja på økonomi. Her held både tilsette og 
folk utanfrå kurs om blant anna parkour, mat og 
handverk. I tillegg arrangerer dei Julevoll gjennom 
heile desember. Dette er for barnehagar og barneskular, 
og ein får her besøka fjosnissen, eta graut 
og besøka dyra. 

Her er barna mindre delaktige enn på OpplevelseVoll, 
og det er meir eit show. 

Til slutt: kva er dine koselegaste minne på garden?
Mine koselegaste minne er frå desember når det faktisk 
er snø, og ungane som er på JuleVoll vert køyrde med 
hest og slede med dombjeller på.

Alt i alt er denne garden både god som ein erfarings-
byggande læringsarena, og eit sosialt fellesskap med 
ungar, familiar, dyr og andre ansatte/frivillige. Med både 
urbant dyrkingssenter, 4H-stempel, godkjent 
hesteverksemd, OpplevelseVoll og Åpen gård er det nok 
å hengja fingrane i for alle besøkande og arbeidarar. Om 
du har ein dyreelskande frivilligheitsfakkel brennande 
inni deg, er det berre å koma innom for å oppleva eller/
og verta frivillig (smisksmisk). Eg har lært utruleg mykje 
her, og har fått brukt dei pedagogiske erfaringane i 
skuleoppgåver og i klasserommet. Relasjonane med 
dyra, og den avslappinga ein kan få av å hengja med dei, 
er gull verdt. Midt i stressandes oppgåver og praksis og 
alt mogleg, kan det vera ein oase å la ein sau eta godis or 
handa di, eller klø grisen (Lille-)Emma på ryggen. Dyra 
er godt vane med kos og klem, og det er så mange ulike 
dyr her, at det er noko for alle. Dei relasjonane og 
opplevingane ein kan få med barn når ein leiar dei inn i 
dyre- og gardsverda, er fantastiske. Ikkje gløym 
spørsmåla om dyra sin reproduksjon og avføring som 
kan vera ei god førebuing til eigen barne-framtid. 
Dei er gull!

Begge foto: Maren Stavland
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Nok et år nærmer seg slutten og for Erudio har 
det sannelig vært en begivenhetsrikt år. 
Linjeforeningen har hatt styrevalg, Åretur, 
fadderuke, Lektur-turer, spilt fotballkamper og 
gått i Pride-parade. Vi snur tilbake tiden helt til 
det kalde og mørke januar ved starten av et nytt 
semester. Alt begynte i Åre hvor 108 antall 
lektorstudenter gjorde som mange andre 
nordmenn gjør på denne årstiden, drar over til 
Sverige. Etter noen spente øyeblikk ved starten 
av innsjekkingen angående romplassering, ble 
det en kjempeopplevelse. Her ble det skigåing og 
god stemning. Og etter det denne lektor-
studenten kan erfare, få skader på kropp 
og eiendom.
 
Da vi så returnerte til Norge, stod et nytt sty-
revalg for tur. Det ble valgt nytt styre for Erudio 
den 19. januar 2017. 

Det nye styret bestod av; 
Elise Toft (leder), Jan-Pål Kerssemakers (nest-
eleder), Hanne Holthe Johnsen (arrangements-
ansvarlig), Børre Isac L’orange (økonomiansvarlig), 
Are Sæterbakken Kvikstadhagen (informasjons-
ansvarlig), Cathrine Storemyr (fagansvarlig), 
Amalie Nyeng (aktivitetsansvarlig), Sahand Fard 
(styremedlem), Gustav Hopen (leder for 
valgkomiteen), Joakim Karna Frydeblad Jensen 
(referent) og Arja Pedersen (faddersjef ). 
 
I det litt lysere, men fremdeles kalde februar 
var det en turglad gjeng, også kjent som Erudio 
sin Lektur-gruppe som hadde tur til Skålatårnet i 
Nordfjord i starten av februar. Her ble det ski, snø 
og strålende vær, om man skal tolke bildene fra 
sosiale medier riktig. Det er alltid flott med litt 
frisk luft, men quiz kan man heller ikke glemme. 
Med frk. Hanne Holthe Johnsen som ny 

Årsberetning
Joakim Karna 

Frydeblad Jensen 
Referent i Erudio 

Foto: Mathias Bjørlykke Jensen og Jonas Hermansen
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arrangementsansvarlig og hennes fantastiske 
arrkom ble det klart for årets første quiz i mars. 
På O’Learys møtte det opp mange quiz-
entusiastiske lektorstudenter, som så seg klar
e for å få brukt noe annet enn fagkunnskap, 
og selvfølgelig nyte sosialt selskap.
 
Med vårens sakte, men sikre frammarsj 
nærmet det seg eksamensperiode for mange 
studenter. Dette stoppet likevel ikke Lektur og 
Arrkom i sitt samarbeid om Afterski-vors. Med 
Åre ennå friskt i minne til mange ble det fort 
en topp afterski-stemning. Eksamensperioder 
eller ei, det kan ikke sette et hinder for å feire 
nasjonaldagen, og Erudio hadde et sterkt 
oppmøte i 17. mai-toget. Med juni i anmarsj 
ble det lange netter og varmt, som ikke bare 
markerte at sommeren var her, men for oss 
studenter betydde det slutten på nok et 
semester. Etter uante timer på lesesalen og i 
kollokvie var alt klart for å feire at semesteret 
var over med eksamensfest den 1. juni.
 
Mens sommeren gikk mot slutten og et nytt 
semester nærmet seg, var det klart for å ta 
imot et helt nytt kull med lektorstudenter. 
Den 16.august ønsket vi velkommen til alle 
disse flotte nye lektorstudentene på 
immatrikuleringsdagen, og det markerte 
også starten på fadderukene. Det ble da alt 
fra temafester, bar-til-bar og fagkos. Her lå det 
selvfølgelig mye arbeid til grunne fra 
faddersjef og fadderstyret, og ikke minst alle 
de flotte fadderne som stilte opp for å lage en 
fantastisk start på semesteret for 
årets førsteklassinger.
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Etter studiehverdagen hadde begynt igjen med 
faste forelesninger og rutiner, var det bra med et lite 
avbrekk fra det hele. Den 8. september var det derfor 
duket for immatrikuleringsball på Banksalen hvor gamle 
medlemmer skulle ønske velkommen til våre nye. 
September bar på mye annet for linjeforening også. 
For første gang deltok Erudio i Trondheim PRIDE og 
gikk sammen med vår trofaste maskot Knølle i tog for å 
markere dagen. I september gikk også startskuddet for 
Erudios guttefotball-lag, da de spilte sin første kamp i 
Dragvolligaen. Da spilte de suverent mot Nutrix. Det er 
bare å håpe på at resten av sesongen blir like god, og 
med det ønsker vi all lykke videre til begge 
fotballagene våre.  Årets desidert største fag-
arrangement fant sted den 27. september. I regi av 
fagansvarlige i Erudio, Spanskrøret og SALT ble det 
foredrag av Håvard Tjora på Handelshøyskolen, med 
fantastisk oppmøte. 

Etter fjorårets suksess ble det i år også klart for Haunted 
House den 3. november med Lipton og Teaterlosjen. 
Selv om det er få ting som skremmer studenter, 
utenom skjulte innleveringsfrister, ble det en spooky 
aften. Siden det nærmer seg slutten av høstsemesteret 
er tiden igjen kommet for å innta lesesalene, biblioteket 
og kjempe mot pensummengden.
 
Vi er veldig heldige i Erudio som har mange ildsjeler 
som engasjerer seg i linjeforeningen. Det er ikke 
alltid like lett og heller ikke alltid like mye tid. Likevel tar 
mange del i ulike aktiviteter i linjeforeningen og jobber 
for et godt miljø. Dermed ønsker vi i Erudiostyret, og vår 
kjære Knølle, alle sammen en god eksamensperiode. 

Vi håper det har vært et fremragende år!
 
Joakim Karna Frydeblad Jensen
Referent i Erudio
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1 minutt på gangen
med kommende lektorer

Hvorfor valgte du å studere lektor?
Fordi jeg har lyst til å bli lærer og det virker som et spennende yrke. 
Det er et variert yrke som gir nye utfordringer i arbeidsdagen. 

Hva er det beste med lektorstudiet?
Folkene. Du finner mange likesinnede 
personer som bevisst har valgt å gå det 
samme som deg. Nå er jeg også endelig ut i 
ordentlig praksis og da møter man mange nye på 
utdanningen, og som har andre fagkombinasjoner enn deg selv. 

Hvorfor valgte du å studere lektor?
Fordi jeg liker å lære bort ting. Vennene mine synes dette er en god 
evne jeg har og jeg synes det er hyggelig å lære bort til andre. Det er 
derfor lektorutdanningen falt som  et naturlig valg.

Hva er det beste med lektorstudiet?
En fin ting er at man får pedagogikk og didaktikk som en del
 av utdanningen. 

Hvorfor valgte du å studere lektor?
Hva skal jeg med en bachelor i tysk eller engelsk når jeg skal bli 
lærer? Lektorutdanninga gir muligheten til å bruke tysken til noe. 

Hva er det beste med lektorstudiet?
At jeg har en jobb å gå til når jeg er ferdig. 

Elise Myklebust//  3. klasse // Engelsk og sosiologi 

Sahand Fard //  5. klasse // Engelsk og spansk 

Håkon Holte //  Det er komplisert // Tysk og engelsk 
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1. Den 15. september gikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut i 
pappaperm. Hvem tok over som konstituert kunnskapsminister? 
a) Line Miriam Haugan  b) Henrik Asheim   c) Frank Bakke-jensen

2. Verdens lærerdag ble markert forrige måned. Hvilken dato? 
a) 5. oktober  b) 15. oktober   c) 25. oktober

3. Hvilken film har høyeste rank med hele 9,2 poeng på www.imdb.com?
a) The Godfather: Part 2 b) The Godfather   c) The Shawshank Redemption

4. Hvilken nasjon har vunnet flest medaljer i vinter-OL til sammen (1924-2014)?
a) Norge                             b) Russland           c) Canada

5. Hvilket år vant Alexander Rybak «Eurovision Song contest»?
a) 2008                    b) 2009                    c) 2010

6. Hvor lang er Nidelva? 
a)ca 45 km                       b) ca 30 km             c) ca 20 km   

7. Hvor mange kommuner er det i Norge? (pr. 9.5.17)
a) 243                    b) 367                      c) 426

8. Hvilket dyr dreper mest mennesker i Afrika?
a) Flodhesten        b) Mygg                   c) Svart Mamba (Slange)

9. Hva heter alkoholen som er i øl, vin og vinmonopolspriten?
a) Metanol              b) Etanol                 c) Butanol

10. Hva er Norges mest besøkte turiststed?
 a) Geirangerfjorden   b) Vigelandsparken   c) Nidarosdomen

 11. Hva heter Norges eldste by?
a) Tønsberg                      b) Trondheim                    c) Kristiansand   
 
12. Hvor mange tenner har vanligvis et voksent menneske, med visdomstennene?
a) 30                        b) 32                        c) 34

12. Hva er hovedstaden i Argentina?
a) Buenos Aires    b) São Paulo                     c) Rio de Janeiro

13. Ca. hvor mange kopper kaffe drikkes hvert år i Norge?
a) 4.000.000  b) 4.000.000.000   c) 4.000.000.000.000

14. Hvilken vikingkonge mener man grunnla Trondheim?
a) Olav Tryggvason  b) Olav den Hellige  c) Erling Skakke

15. Når ble verdens første sjokoladekake laga?
a) 1947   b) 1747   c) 1847

0-4: Arbeidsløs
Sorry, med slik man-
gel på grunnleggende 
ferdigheter blir det ingen 
jobb på deg. Tilbake til 
skolebenken!

5-8: Adjunkt
Gratulererer, du kom deg 
igjennom ped’en på Mo-
holt. Du hoppet likevel av 
i svingen.

9-13: Lektor
med opprykk
Imponerende! Du kom 
deg igjennom nåløyet, 
og kan nå smykke deg 
med tittelen på landets 
viktigste profesjon.

14-15: Kunnskapsminister
Fantastisk! Sjefen over alle 
lektorer. Bak pulten din sty-
rer du Kunnskapsdeparte-
mentet og alle skoler med en 
hard hånd. Gunnar Bovim og 
samtlige lektorer i dette land 
hyller deg som øverste leder. 
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Hva slags lærer blir du?




