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Hvis du leser dette, betyr det at Erudios redaksjon har greid det! Det du 
leser nå er den aller første utgaven av våres splitter nye linjeforenings-
avis – Ugleposten! En linjeforening er ikke mer enn det den kan tilby sine 
medlemmer. Enkelte ting, som en fadderuke, Åretur og eksamensfester er 
naturlige innslag gjennom et langt semester. Samtidig kan ikke linje-
foreninga si ”Nå er vi fornøyde. Nå trenger vi ikke mer!”.  Vi må hele tiden 
strekke oss enda litt lengre for å kunne skape et aktivt, inkluderende og 
sosialt studiemiljø. Dermed må man hele tiden tenker over hva som er bra, 
hva som kan bli bedre, og så klart, hva er det linjeforeninga mangler. En 
egen avis var noe som raskt ble nevnt.

Tankene om å starte opp en linjeforeningsavis ble diskutert like etter at det 
nye hovedstyret ble valgt inn etter generalforsamlingen i januar. Et spørs-
mål som ofte gikk igjen da vi diskuterte en avisa var ”hvorfor ikke?”. Det 
finnes ingen gode grunner for hvorfor vi ikke skal ha en linjeforeningsavis. 
Som så mange gode idéer hvor man tenker hvorfor ikke forblir de nettopp 
det – bare en idé. Det var noe vi ikke kunne tillatte. Med muligheten til å 
være med på å samarbeide med en hardtarbeidende redaksjon, og bli med 
på å skape en (forhåpentligvis) lengelevende tradisjon, tenkte jeg nettopp 
det samme til meg selv da jeg bestemte meg for å bli med – hvorfor ikke?

Jeg må innrømme at jeg er utrolig spent, nå som den første utgaven av 
Ugleposten er ute. Det er dermed ingen vei tilbake. Jeg er og utrolig glad 
for å få muligheten til å bli med på noe slikt. Å være redaktør for en avis 
var noe jeg aldri så for meg at jeg skulle bli da jeg flyttet opp til Trond-
heim. Men heldigvis består studielivet av noe annet enn lesesaler og fore-
lesninger, kollokvie og eksamen. Det er nettopp i slike eksamenstider som 
nå at man trenger noen distraksjoner. Om noen få uker kan vi alle ta oss en 
etterlengtet ferie. 

Inntil da sier jeg lykke til og god lesning!

LEDER

hvorfor ikke?

Are Sæterbakken Kvikstadhagen
Redaktør, Ugleposten
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En av de sakene som sto i stillings-
beskrivelsen min da jeg trådte inn i 
vervet som informasjonsansvarlig i 
Erudio i januar 2016 var å starte avis. Kult 
tenkte jeg. Til tross for at det nærmeste jeg 
har kommet en avis før har vært å lese den, 
var jeg klar for å ta utfordringen på strak 
arm. For til tross for manglende kunnskap 
på feltet er det ganske kult å få lov til å gjøre 
noe en aldri har prøvd å gjøre før, og det er 
veldig kult å få muligheten til å være med å 
påvirke og å være med på å skape noe.
 
Vi i Erudiostyret streber hele tiden etter å 
gjøre studiehverdagen for alle lektor-
studentene ved NTNU Dragvoll mer 
innholdsrik, spennende, varierende og ikke 
minst engasjerende. Vi jobber for å kunne 
tilby ulike arenaer der dere som lektor-
studenter kan møte hverandre og bli kjent, 
og på denne måten komme inn i et godt 
studiemiljø her i Trondheim. Vi jobber også 
for å tilby grupper og forum der 
studentene kan utfordre seg på nye 
områder de ikke har prøvd før. For en kan jo 
påstå at det nettopp er det studietiden er til 
for - å kaste seg ut i ukjent terreng, for å se 
hvor veien fører. Det er jo virkelig i studie-
tiden at du kan prøve ut de drømmene dine 
som enda ikke har blitt prøvd ut, slik som 
å synge i kor, spille rumpeldunk på NTNUI, 
eller da kanskje starte avis?

Gjennom avisen, Ugleposten, vil vi vise hva 
du som lektorstudent kan være med på i 
regi av linjeforeningen gjennom artikler, 
årlig årsberetning, intervjuer og mer. Dette 
kan være alt fra håndball og fotball, til 
turer, kor og festlige arrangementer. 
Samtidig vil vi vise viktigheten rundt det å 
engasjere seg, og vi vil være en aktør som 
tilbyr dere en plattform hvor dere kan 
bringe dagsaktuelle- og lærerrelaterte 
saker inn i lyset.

 Det har vært spennende, og ikke minst gøy 
å se at flere har engasjert seg i den 
nyoppstartede avisen. Og jeg vil gi en stor 
takk til redaksjonen min som har tatt 
utfordringen på strak arm sammen med 
meg, og ikke minst Are som har gjort en 
formidabel jobb som redaktør.
 
Jeg håper at dere finner avisen fengende, 
og at dere koser dere med tilbakeblikk på 
året, med fascinerende artikler og artige 
intervjuer, mens dere blar dere gjennom 
Uglepostens første utgivelse! Kanskje dere 
vil bruke avisen til å mimre tilbake på 
semesteret nå som lesesal og eksamen står 
på dagsordenen. Eller kanskje dere vil 
bruke utgavene våre til å bli inspirert til å ta 
del i aktiviteter i Erudio dere ikke har vært 
med på før? Uansett hva dere velger å 
gjøre, så håper jeg at avisen vil gi dere et 
smil om munnen og et fint innblikk i den 
flotte linjeforeningen vår.
 
Nå skjer det faktisk!

God lesing.

Cathrine Storemyr 
Informasjonsansvarlig i Erudio

Nå gjør vi det bare!
En shoutout fra informasjonsansvarlig i Erudio

Cathrine Storemyr
Informasjonsansvarlig, Erudio

og skribent

”En kan jo påstå at det 
nettopp er det studie-

tiden er til for - 
å kaste seg ut i 
ukjent terreng”

Er det 
gratis?
Er det 
gratis?

Whaaat?!Whaaat?!

● Gratis medlemskap  ●  Råd og veiledning om du trenger hjelp  ●  Mulighet for å tegne Norges beste studentforsikring  ●  Flere aktuelle fagtidsskrift  ●  Invitasjoner til kurs og 
konferanser, lokalt og nasjonalt  ● Det første året i Utdanningsforbundet gratis  ● Benytte deg av medlemstilbudene til Utdanningsforbundet  ● Muligheten til å påvirke din egen 
studiehverdag og framtidens lærerutdanning  ● Du blir del av et fellesskap og nettverk av framtidige lærere  ● Du får den ultimate lærersekken med superlærer t-skjorten

Som medlem i Pedagogstudentene får du:

Skal du bli lærer i skole eller barnehage? Da kan du bli 

medlem av Pedagogstudentene – helt gratis! Som medlem 

kan du få hjelp og veiledning, mulighet til å tegne Norges 

beste studentforsikring, blir en del av et faglig og sosialt 

nettverk, gratis fagtidsskrift og mye mer. Hva venter du på? 
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2016 har vært et år preget av 
utallige diskusjoner om skole og 
utdanning. Med Torbjørn Røe Isaksen 
i front som kunnskapsminister, har 
regjeringen gjort endringer som har 
skapt voldsomme debatter. Den 
beryktede fraværsgrensa som ble 
innført i høst har fått lærere, elever, 
foreldre, leger og til og med trafikk-
lærere til å ytre seg kritisk i den 
offentlige debatten. I tillegg har 
regjeringen endret på opptakskravene 
til lærerstudiet; det kreves nå 
karakteren fire i matematikk for å 
komme inn, og dette har også møtt 
enorm motbør fra flere hold.

Noe interessant med debatten rundt 
disse tiltakene er at kritikken slo som 
en flodbølge gjennom norske medier 
før tiltakene i det hele tatt var iverksatt. 
Kronikkene og debattinnleggene kom 
på løpede bånd i både vår og sommer, 
før noen virkelig kunne redegjøre for 
effekten av tiltakene.

I høst ble fraværsgrensa en realitet, og 
debatten har gjennomgått en slags 
kursendring. Røe Isaksen ytret seg 

senest 9. november om at tallene viser 
at fraværsgrensa virker. Én som også 
merker at tiltaket har virket er Geir 
Vikan, rektor ved Byåsen videregående 
skole. Vikans hovedsynspunkt på 
fraværsgrensa er at den fungerer. På 
Byåsen har fraværet denne høsten vært 
vesentlig lavere enn høsten i fjor, og 
Vikan understreker at han mener at 
elevene må tåle at det forventes av dem 
å møte opp. Samtidig mener Vikan at 
grensa trenger en justering, spesielt 
for 2-timersfagene, der mener Vikan at 
grensen bør være 15, eller til og med 20 
prosent. Baksiden ligger selvsagt i 
elevene som sliter, meddeler Vikan, og 
peker på at elever som tradisjonelt ville 
sluttet på skolen på våren, har nå 
sluttet i løpet av høsten. Han 
poengterer at disse elevene i beste fall 
kunne blitt fanget opp fram mot våren, 
men at de allerede nå i høst har så mye 
fravær at de ikke har mulighet til å 
bestå flere av fagene.

Rektor Elisabeth Tandstad ved Heimdal 
videregående skole deler mange av de 
samme oppfatningene som Vikan. Til 
tross for utfordringene mener Tandstad 

Arven etter Torbjørn
Fraværsreglementet

Espen Nyberg
Skribent

Foto: Marte Garmann
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at det er særdeles bra med økt fokus på oppmøte i 
skolen. Som Vikan mener Tandstad at reglementet 
trenger noen justeringer, men alt i alt ønsker hun at 
fraværsgrensa er kommet for å bli.

Mye tyder altså på at skoleledere i Norge, spesielt i 
Trondheim, er fornøyde med regjeringens tiltak, til 
tross for at halve kongeriket spådde liten effekt på
motivasjon og fraværsforebygging. I stor grad har altså 
dette blitt motbevist, tiltaket har fungert for det 
kunnskapsministeren ønsket å redusere, nemlig 
fraværet. Røe Isaksen uttalte seg sent i høst om at 
tiltaket skal gjennomgå en ny vurdering neste år, noe 
som tyder på at det vil bli gjort ønskede justeringer. 
Kanskje har vi vært for snar i de kritiske uttalelsene til 
Røe Isaksens tiltak?

Det er selvsagt tidlig å si om fraværstallene kommer til å 
holde seg nede i fremtiden. Fremtiden kan nemlig være 
nokså kronglete, og vanskelig å forutse. Røe Isaksen vil 
uansett bli husket for å ha gjennomført det omstridte 
tiltaket, og fortjener ros for å være standhaftig i en sak 
han mente kunne forbedre norske elevers 
skolehverdag. Siden gjenstår det å se om det økte 
karakterkravet i matematikk for lærerstudiet oppnår 

ønsket effekt. Høyre snakket tidlig i sin regjerings-
periode om å løfte kvaliteten på lærerne, og har nå 
gjort et forsøk, som har blitt massivt kritisert i mediene. 
Det oppleves selvsagt urettferdig for de som ønsker å 
utdanne seg til lærer i andre fag enn matematikk. Nå er 
det i hvert fall slik at ungdom som drømmer om 
lærerutdanning må jobbe enda hardere for sitt mål, og 
det mener Røe Isaksen skal heve prestisjen 
til lærerstudiet.

I sommer annonserte Røe Isaksen at han ikke stiller til 
gjenvalg til Stortinget, men at han gjerne 
fortsetter som kunnskapsminister. Det er kanskje altså 
tidlig å snakke om arven etter Torbjørn, men det er ikke 
for tidlig å snakke om hans notable periode som 
kunnskapsminister under Solbergs regjering. Han 
fortjener en takk for sin innsats som kunnskapsminister, 
og fortjener ros for å vise gjennomføringsevne i saker 
han har brent for. Hans intensjoner har vært å heve 
kvaliteten på skole og utdanning i Norge og om 
tiltakene oppnår ønsket effekt kan kun fremtiden vise. 
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Reisebrev fra Ghana
Vi er to studenter fra historie som dro på utveksling 
til Ghana i vår, og ja, vi veit hva du tenker. Du tar feil. 

De vanligste tilbakemeldingene vi fikk var ofte i 
melodien ”Å så du skal drive med u-hjelp eller noe?” 
Nope, vi dro på utveksling til et universitet med 
internett, strøm og du veit, fag. Nå skal vi ikke juge og 
påstå at alt ved å studere på universitetet i Cape 
Coast var som å studere her hjemme, langt der ifra. Det 
var som forventet varmt som faen, fuktig og veldig 
annerledes. Det tok sin tid å venne seg til Ghanas 
mange skikker og tanker, men når vi først hadde 
kommet inn i sonen var det ikke enkelt å forlate den. 
Å dra på utveksling handler på mange måter om å 
oppleve noe nytt, noe annerledes, og det skorter ikke 
på dette når man drar på utveksling til ekvatoriale 
farvann.

I tillegg er det et nydelig land, og det var enkelt å reise 
rundt på helgeturer. Ghana har en lang kystlinje med 
strand, palmer, deilig badetemperatur og 
surfemuligheter. De har regnskog, hektiske byer, og 
sjarmerende landsbyer. Ghaneserne vi møtte var åpne 
og vennlige, og man får seg fort venner. 

Internasjonal Seksjon tok godt imot oss, og fikset bolig, 
orienterte oss og gav en innføring i Ghanas historie og 
tradisjoner. Alle bor på campus, og studentboligen vi 
fikk hadde en egen bar som fort blei hverdagens 
samlingspunkt for kortspill, diskusjoner og 
(svært billig) øl.

Når man først har fått satt seg inn i en ny kultur og et 
nytt klima blir Ghana raskt et nytt hjem. Det tok ikke 
lang tid før flere lokale matretter var favoritter, og å 
lære seg noen fraser på det lokale språket eller den 
intrikate håndhilsningen. Alt er veldig avslappet i 
Ghana. Ikke at man ikke arbeider, men ting går i det 
tempoet du er mest komfortabel med. Noe man lærer 
seg raskt i Ghana er at selv om planene dine kanskje 
ikke går helt som du ville løser alt seg til sist!

Vi anbefaler på det sterkeste å reise til Ghana!
 

- Oda og Johannes

Lektorstudenter på utveksling forteller
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Navn: Hilmar
Klasse: 3. klasse
Fagkombinasjon: Geografi og matematikk
Hvorfor studerer du lektor ved NTNU 
Dragvoll: Jeg endte opp her fordi geografifaget var 
mulig å ta her. Jeg begynte først på tannlege, men det 
var ikke helt for meg. Jeg kjente at jeg savna skolen, 
og helt siden jeg var ferdig på videregående hadde jeg 
tenkt på å gå lektor. En kan si at jeg savna skolen, og jeg 
likte lærerne godt da jeg gikk på videregående, noe som 
inspirerte til å bli lektor selv. Jeg synes også at det er 
artig å lære bort ting til folk. Det å være utdannet lektor 
gir deg også garantert jobb i framtida, samtidig som du 
kan arbeide så å si over alt! Og så det lang sommerferie 
da, det er ikke dumt. 

Hvordan endte du opp i Trondheim: NTNU har godt 
rykte, og det var det som trakk mest. Og Trondheim som 
studentby da. Samtidig som det er greit å ikke å være så 
langt unna hjemme også.
Hva med det beste med å være student i 
Trondheim: Det er veldig mye folk fra ulike deler av 
landet, og alle er i samme båt. Det er lett å bli kjent 
med nye folk, spesielt når man er helt ny i byen. Det 
er også mange tilbud her, en bredde på aktiviteter og 
foreninger.  Og så er det veldig koselig her da! Bra og 
seriøs skole. Og så er jo vitnemål fra NTNU et 
kvalitetspapir.

Navn: Karina 
Klasse: 3. Klasse
Fagkombinasjon: Nordisk og sosiologi 
Hvorfor studerer du lektor ved NTNU Dragvoll: 
Det å studere lektor var ganske tilfeldig egentlig. Jeg 
begynte først i Oslo på lektorlinja der, og der måtte jeg 
ha norsk fordi skolen krevde at alle hadde et språkfag. 
Jeg søkte lektor på UiO fordi jeg hørte andre hadde søkt 
der, og jeg  hadde også hørt fra andre at jeg passet til 
å ta lektorutdanning. Tidligere hadde jeg studert mat-
vitenskap i Ås. Dette var realfagsrettet, så jeg ville 
studere noe som ikke var det, samtidig som jeg ville 
studere noe en kunne få et yrke ut av. 

Hvordan endte du opp i trondheim: 
Jeg søkte egentlig Trondheim før Oslo, men kom ikke 
inn, så da ble det Oslo i første omgang. Søsteren min 
hadde anbefalt meg å studere i Trondheim, og jeg ville 
litt bort fra Ås og Oslo, og dra til et nytt sted. 
Hva med det beste med å være student i Trondheim: 
Byen! Det er en storby, men den er liten og koselig 
fordiom, jeg kunne aldri bodd i Oslo sentrum for 
eksempel. Det er ikke lange avstander her. Du kan gå på 
ski, gå i marka eller gå til byen uten at noe av det tar så 
lang tid. Og så er det lett å bli kjent med folk her også. 

Navn:  Sigrid
Klasse: 4. klasse
Fagkombinasjon: Engelsk og tysk.
Hvorfor studerer du lektor ved NTNU Dragvoll: Da 
jeg var liten hadde jeg veldig lyst til å bli lærer. Jeg 
pleide å leke lærer og elev på SFO, der jeg delte ut lekser 
til medelevene mine og rettet de etterpå. Jeg har alltid 
vært glad i være “sjef”. Jeg er også glad i språk, og valgte 
derfor engelsk og tysk. Lektor er også en lur vei å gå, da 
du er sikret jobb. 
Hvordan endte du opp i Trondheim: 
Jeg begynte på ingeniør på NTNU, og så byttet jeg over 
til lektor. 

Hva med det beste med å være student i 
Trondheim: Studentmiljøet! Jeg liker at vi er så samlet. 
Det er mange gode tilbud til studenter, mange frivillige 
verv og fritidsorganisasjoner – det er så mye, man kan 
være med på hva som helst! Man får prøvd ut alle 
hobbyene man har lyst til.

1 minutt på gangen
med kommende lektorer

Navn: Kasper
Klasse: 2. klasse
Fagkombinasjon: Historie og Engelsk
Hvorfor studerer du lektor: Jeg har en 
interesse for historie, har egentlig alltid ønsket å 
være lærer. Tidligere ville jeg være IKT lærer, men 
hadde ikke tilstrekkelige datakunnskaper. 
Historie var en av mine interesser, så det 
passet godt.
Hvordan endte du opp i Trondheim: Det var 
den nærmeste studiebyen hjemmefra, dermed 
kort vei hjem. Jeg hadde vært i Trondheim før 
og visste sånn cirka hvordan det var her. 
Dermed var Trondheim både kort og trygt.

Hva er det beste med å studere i Trondheim: 
Alle folka! Det kommer folk ifra hele Norge hit. 
Mulighetene til å bli kjent med alle de er helt utrolig.
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Oliver har alltid hatt et splittet forhold til religions-
undervisning på ungdomsskolen. Han liker å lære om 
noe som gir mening til menneskers liv verden over, men 
får han virkelig hele opplevelsen innenfor klasse-
rommets fire vegger? Kan man fatte jødedommens 
mangfold eller den buddhistiske følelsen av sinnet i en 
tekstbok på et par hundre sider? Noen dager virker det 
hele så tafatt at Oliver heller ser ut vinduet, og ser for 
seg hvordan en kveld i et hinduistisk tempel ser ut.

Kanskje han ser tente lys, hører musikk og bjeller ringer 
i ørene og kjenner lukten av røkelse mens to guder blir 
brakt inn til midten av rommet. Det er tross alt mange 
guder å hedre, men i Sri Tiller Ganesha Tempel er det 
Ganesha som står i sentrum. ”Det er Gud som går rundt 
i verden og velsigner alle” blir jeg forklart av Jeevan Rat-
neswaran Sreedha mens opptoget bærer statuen vide-
re i lokalet. 

Vi følger bak opptoget, som stopper der andre guder 
står, så Ganesha får muligheten til å hilse på sine 
slektninger. På verdensbasis er det Vishnu og Shiva som 
er vanligst å tilbe. Ville det vært annerledes for dem å 
komme til gudstjeneste for en annen guddom? ”Ja, 
men alle kjenner Ganesha, fra Sør- til Nord-India. Så alle 
er velkomne her”. På spørsmål om det ville gjeldt 
mellom tilhengere av Vishnu og Shiva er ikke Jeevan 
like sikker, men begge er representert på rundturen. 
”Familieliv er veldig viktig” legger han til, både for 
guder og for hinduer.  

Til slutt ender opptoget, og alle gudene vender tilbake 
til sine opprinnelige plasser. Mat bringes ut så alle kan 
ta del i et måltid, også vi som kommer på besøk: 
For hvis vi ærer gudene, vil de passe på oss. 

Jødedom 
Neste stopp var Det jødiske museum og synagoge, hvor 
vi fikk snakket med Lise Rebekka Paltiel. Hun arbeider 
på museet og er jødisk, men vil ikke kalle seg troende: 
”Elever og lærere har et bilde om at kultur gjør deg på 
en bestemt måte” forteller hun. ”Jeg er en kulturell jøde. 
Det vil si kultur, humor, mat og lignende. De fleste her 
er det. Det er ikke så mange troende i Trondheim”. I 
gudstjenesten som foregår i det kombinerte museet og 
synagogen pleier bare 10-15 av 160 jødiske 
medlemmer å møte til gudstjeneste. 

Til så mange sekulære jøder å være er det viet lite tid 
til dem i skolen, og fokuset ligger heller på en religiøs 
jødedom Lise ikke kjenner seg igjen i. Hun påpeker at 
hun ikke har lest i lærebøkene på lenge, men har følt at 
de manglet nyanser. ”Det er ofte om ortodoks jødedom 
mange ikke kan relatere seg til. Bildene er ofte av andre 
enn norske jøder, og Palestina-Israel er ofte involvert”. 
Hun stiller seg spesielt kritisk til hvilken plass sistnevnte 
har i et fag om jødedommen som kultur og religion.

Likevel kan det ikke benektes at konflikten er en kilde til 
fordommer mot jøder. ”Man ser jo at antisemittismen er 
høy, blant annet på grunn av Palestina-Israel. Man blir 
satt i bås og trodd mange rare ting om,” kan Lise 
fortelle, men mange eksempler fra skoleklasser hun 
guider rundt i museet. Blant minner av jødisk familieliv, 
forretninger og deporterte er det ikke uvanlig at 
kommentarer blir ytret i det skjulte, blant annet om 
”jødeneser”. Lise tror en historieleksjon for lærerne sin 
del kan være et godt tiltak mot dette, men også at det 
vil være verdifullt for Oliver og andre elever å utvide 
forståelsen av jødisk historie. ”Det er lite snakk om 
integrering i det norske samfunnet og oppbygningen 

Religion for Oliver

 Jens Hofgaard Eikre
Skribent

Foto: Hanne Berg Envik
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av det jødiske livet utenfor disse tidene 
[2.verdenskrig og innvandring etter jøde-
paragrafen]. ”Det er også lite sagt om 
statens unnskyldning til jødene. Man kan 
snakke om konsekvensene av krigen også, 
og om de jødene som bodde på forskjellige 
steder i landet”. 

Buddhisme
Det er en trøtt mann som viser oss inn på 
meditasjonsrommet i Folkets hus på 
morgenkvisten. Harald Tjernsmo Andersen 
er her vanligvis bare to ganger i uka, men 
har gjort et edelt unntak for at Oliver skal få 
lære om Buddhisme. 

Både KRLE-faget og samfunnet generelt 
kjenner Buddha Dharma, Buddhas lære, 
under denne merkelappen, en 
kategorisering Harald ikke har så mye til 
overs for. ”Buddhismen er en vestlig 

konstruksjon, mer som en ideologi,” 
forteller han mens kaffekoppen sakte, men 
sikkert tømmes. Det kan sees i Østen, hvor 
lokal kultur og forhold har skapt utallige 
tolkninger av den eldgamle filosofien. Det 
de alle har til felles er mannen kjent som 
Buddha: ”Buddha var ikke en gud, 
gudesønn eller profet. Han var et vanlig 
menneske og søkte lykke. Som 35-åring 
hadde han en opplevelse av varig lykke, det 
som alltid har vært”. Harald refererte til 
dette evige som sinnet. Det står som en 
kontrast til tanker og følelser, som er 
midlertidig og forstyrrer mennesker. 
Meditasjonen er hans verktøy for å skille 
mellom disse: ”Man prøver å skape en 
avstand mellom, inntrykkene; tanken og 
følelsen.” Han viser til lyden av biler som 
passerer bygget vi sitter i. ”Man merker at 
de er der, men de forsvinner lett også”. 

Viktig for Harald og de andre diamant-
buddhistene i Trondheim er hjelp fra 
læremestre, personer som har nådd lenger 
enn dem i å oppnå Nirvana, det endelige 
målet i Buddhas lære. Å søke hjelp fra en 
læremester er en av tingene som gjør 
Diamantbuddhismen til det den er, og fire 
ganger i året kommer læremestre til 
Trondheim for å holde kurs. Harald kunne 
anbefale Oliver å delta på ett av dem hvis 
interessen var der. ”Jeg oppfordrer han, hvis 
han er interessert, i å følge sin egen 
intuisjon.” 

En dag vil kanskje Oliver følge sin egen 
intuisjon, og selv ta en tur til et tempel, Det 
jødiske museum eller et buddhistisk kurs. 
Alt det må nesten vente: Det er jo nå han 
skal lære om ortodoks jødedom på side 
52-53 i læreboka. 
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Leder 
Leder har det overordnede ansvaret i Erudio. Som leder delegerer man oppgaver og ansvar, 
og koordinerer arbeidet som skal gjøres. Som leder er man også møteleder ved styremøter 
i Erudio og ved generalforsamlingen. I tillegg deltar man også på møter i regi av linjeleder-
forumet på Dragvoll.

Nestleder
Som nestleder fungerer man som vara for den sittende lederen. Dette innebærer at en 
må tre til dersom lederen skulle være bortreist, ved for eksempel styremøter eller leder-
møter på Dragvoll.  Man deltar på alle styremøter og hjelper til der det trengs. Men vervet er 
også i høy grad hva man gjør det til. I 2016 hadde nestlederen det overordnede ansvar for 
opptaket. I vedtektene er det også nedfelt at nestleder skal arrangere generalforsamlingen 
til Erudio. 

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig er leder for Arrkom og har det overordnede ansvaret for at 
komitéen fungerer. Som arrangementsansvarlig jobber man i hovedsak med Erudio sine 
arrangementer på alle plan; alt fra planlegging til budsjett. Vervet handler også mye om 
å være Erudio sitt ansikt utad, både for egne medlemmer og andre linjeforeninger. Det gir 
derfor en gylden mulighet for å bygge nettverk for linjeforeningen, og skape relasjoner som 
varer livet ut! Man sitter med mye ansvar for trivselen blant medlemmene våre, og bør ha 
dette i bakhodet om man vil stille til valg. Det kan fort bli at man tenker det blir mer ris enn 
ros, men det er absolutt et verv man får mye igjen for om man liker å ha det gøy!

Referent
Som referent er man ansvarlig for å skrive referat fra hvert styremøte som blir holdt i Erudio, 
samt skrive en årsberetning etter at året er over. I tillegg har man noen “sekretæroppgaver”, 
som å tinge standplasser og organisere vaffelsalg når det er aktuelt. 

Informasjon om 
generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i Erudio. 
Ved generalforsamlingen blir vedtektsendringer vedtatt, regnskap godkjent og hovedstyre 
valgt. Samtlige betalende medlemmer i Erudio har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 
Generalforsamlingen kalles inn en gang i året. Generalforsamlingen for 2017 vil finne sted 

den 19. januar, kl 17.00, på Dragvoll. Hovedstyret vil sende ut møteinnkalling 
til generalforsamlingen. 

Alle medlemmer i Erudio kan stille til valg i hovedstyret. 

Ved interesse kan kandidatur meldes inn til valgansvarlig, Filip Fossum, på e-post: 
filipsf@stud.ntnu.no.

Kandidatur kan meldes inn helt frem til generalforsamlingen. Man kan også melde inn sitt 
kanidatur på selve generalforsamlingen.  

Her står samtlige verv i hovedstyret, samt en stillingsbeskrivelse av vervene. 
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Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig er ansvarlig å ha kontroll på linjeforeningens penger. Dette innebærer å 
lage et budsjett i begynnelsen av semesteret, og et forenklet regnskap til general-
forsamlingen når året er over. I linjeforeningens daglige drift er den økonomiansvarliges 
viktigste jobb å holde oversikt over kontoer, samt å føre endringer på disse i regnskapet. 
Videre må økonomiansvarlig ta seg av betalinger fra linjeforeninga til bedrifter den kjøper 
tjenester av. Hovedtyngden kommer i forbindelse med større arrangementer. Det er et 
veldig interessant og viktig verv, men man trenger ingen tidligere erfaring for å kunne 
utføre oppgavene det innebærer.  Det beste med vervet er at man har stor frihet til å 
involvere seg i flere av tilbudene til linjeforeningen. 

Faddersjef
Faddersjef er ansvarlig for å planlegge og utføre fadderuka. Dette innebærer litt av alt når 
det kommer til arbeidsoppgaver - alt i fra å ordne med budsjett og regnskap, planlegge og 
organisere aktiviteter, kommuniserer med andre foreninger og bedrifter, samt å være et 
bindeledd mellom faddere og hovedstyret i Erudio. Dette betyr at man kan jobbe på den 
måten man selv jobber best. Som faddersjef får man en utrolig mulighet til å prege de aller 
første ukene til samtlige nye medlemmer av Erudio. Arbeidsmengden er stor, men langt i 
fra uoverkommelig. I tillegg så er det et utrolig sosialt verv, der man kommer i kontakt med 
utrolig mange forskjellige mennesker. 

Styremedlem
Dette vervet har tidligere vært kjelleransvarlig, men siden kjellerne ble stengt ble navnet 
omgjort til styremedlem i stedet. Som styremedlem har man ingen faste arbeidsoppgaver, 
bortsett fra å stille på møter og delta i diskusjoner som omhandler andre verv i styret, og 
Erudio i seg selv. I tillegg fungerer vervet som en hjelpende hånd der det trengs 
ekstra støtte.

Fagansvarlig
Som faglig ansvarlig i Erudio arrangerer man, sammen med en fagkomité, arrangementer 
med faglig innhold for lektorstudentene. Dette kan være alt fra foredrag om tema som er 
relevante for lektorstudenter, til kvelder med skrivehjelp for nye studenter. Som faglig 
ansvarlig jobber man også i noe som heter Faggruppa, sammen med de faglige ansvarlige 
i Spanskrøret og Salt.

Aktivitetsansvarlig
Aktivitetsansvarlig er et bindeledd mellom Erudios aktiviteter og hovedstyret. Aktivitetene 
innebærer fotball, håndball, lektur og kor.  Aktivitetsansvarlig skal også arrangere en eller 
flere aktiviteter i semesteret, og å ta i mot innspill hvis det er noen av Erudios medlemmer 
som ønsker at linjeforeningen skal arrangere noe.

Valgansvarlig
Valgansvarliges oppgave er å rekruttere nye medlemmer til styret. I hovedsak vil det si å 
”blæste” litt rundt om de ulike vervene og holde kontakt med dere som er interesserte i å 
stille til valg. Denne stillingen er ikke en del av hovedstyret, og blir kun innkalt til styremøte 
ved spesielle anledninger. 

Informasjonsansvarlig
Som informasjonsansvarlig i Erudiostyret har en ansvar for informasjonsflyt fra styret og ut 
til linjeforeningen. Samtidig har en ansvar for å styre de ulike kanalene for sosiale 
medier vi bruker, slik som Facebook, Instagram og hjemmesiden vår. I tillegg til å promotere 
linjeforeningen gjennom disse ulike plattformene, kan man også bli kontaktet av eksterne 
aktører som ønsker å nå ut til lektorstudentene på NTNU Dragvoll.  Siden høsten 2016 ligger 
også hovedansvaret til linjeforeningsavisen, Ugleposten, under informasjonsansvarlig sitt 
ansvarsområde. Det er informasjonsansvarlig sin oppgave å ta opp medlemmer til 
redaksjonen og å bestemme hvordan selve redaksjonen skal bygges opp. Til slutt sitter 
informasjonsansvarlig i Erudiostyret og representerer linjeforeningen utad. 
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Spanskrøret 2017

Generalforsamlingen til

Den 8.November hadde jeg forvillet 
meg ned på Gløshaugen, forsinket 
til generalforsamlingen til Spansk-
røret. Møtet startet 18.00 og jeg var på 
plass 18.25. Jeg ble ønsket velkommen 
med et klapp av akklamasjon. 
Budsjettet som stod på lerret ble 
akkurat vedtatt, og Kristian Hovd Sjøli 
satt foran forsamlingen som vår 
ærbødige ordstyrer for kvelden. Jeg ble 
vinket ned til venstre i auditoriet, hvor 
det satt to andre medstudenter. 
Der tilbragte jeg tiden min som 
tellekorps resten av møtet. 

Da jeg satte meg ned var jeg enda et 
steg nærmere mitt første mål, nemlig 
kaffekannene. Til min store fortvilelse 
var det akkurat nok kaffe til en liten 
pappkopp. Det forundret meg egentlig 
ikke så mye. 8 kaffekanner og 74 lektor-
studenter talte jeg, mitt første oppdrag 
som eminent tellekorps. Kristian gikk 
raskt videre til vedtektsendringene der 
rektoren av Spanskrøret, Mathias 
Øverdal, informerte. Heldigvis for oss i 
korpset var det bare 3 endringsforslag 
som hadde blitt sendt inn. Vi slapp med 
andre ord å telle opprakte hender i en 
halv evighet.

Etter vedtektsendringene kom vi til 
den viktigste delen av general-
forsamlingen, valget av det nye styret. 
Det var 9 stillinger som skulle fylles, og 
stillingene var som følger: Rektor, 
inspektør, kontorsjef, gymlærer, 
vaktmester, fagleder, personalansvarlig, 
bibliotekar og faddersjef. Valget gikk fint 
for seg, selv om jeg ikke forstod 
halvparten av navnene på stillingene. 
Engasjementet til LuRstudentene var 
absolutt til stede, og på flere av 
stillingene var det mer en person som 
stilte. (Noe som gjorde arbeidet som 
tellekorps aktivt.) Klokka 21.10 var 
valget ferdig og de nye representante-
ne for Spanskrøret 2017 satt. 

Etter valget dro både de nyvalgte og 
det gamle styret til Lyche. Som Mathias 
så godt sa ”Etter et gen.fors. må det bli 
gen.nach!” Det er også fint å se at antall 
jenter i styret har fordoblet seg fra i fjor. 

Som leder av Erudio gleder jeg meg til 
å se hva 2017 vil bringe og jeg håper 
at vi som lektorstudenter kan få til mye 
sprell sammen de kommende årene.

- Børre Isac L’orange
Leder, Erudio

Spanskrøret
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Høy        pulsI første utgave av Erudioavisen søker vi å kartlegge de ulike aktivitetene som 
Erudio linjeforening tilbyr. Helene Uhlen Maurset har møtt nestleder for Lektur, 
Ragnor Bruvollalme, og leder for Erudio jentefotball, Torunn Galina Nygaard, for 
å høre om engasjementet rundt aktivitetene. Helene gir oss også et innblikk 
i håndballgruppa til Erudio. Cathrine Storemyr har slått av en prat med Kåre 
Scott, leder for guttelaget, og fått en livlig skildring av “De Røde”.

Fotball engasjerer både på nasjonalt og inter-
nasjonalt, på TV og i praksis. En kan vel hevde at det 
er en av Norges mest populære sporter? 
Jeg var nysgjerrig på å finne ut hvor populær fotballen 
er blant de mannlige lektorstudentene på NTNU 
Dragvoll, og i tillegg finne ut hva det å være med på en 
linjeforeningsaktivitet gjør med studiehverdagen. Etter 
en intens praksisperiode for lektorstudentene i 3. klasse 
fikk jeg endelig huket tak i den nye laglederen for 
Erudio sitt guttefotballag, Kåre Scott, og spurt han noen 
spørsmål om “De Røde”.  Siden livet alltid er travelt for 
en lektorstudent tok vi intervjuet over fjesboka. 

Som en god journalist starter jeg intervjuet med et 
åpent spørsmål, og spør om Kåre kan fortelle litt om 
fotballaget?
De Røde er i utgangspunktet veldig lavterskel. Zalo-
drikkende, proteinfokuserte og skuddfintende unge 
herremenn har medført et nivå som fra tid til annen blir 
fryktet på Dragvoll. Men, vi er åpen for alle. “Alle skal 
med”, runger det over kunstgresset på Eberg relativt 
ofte. 
Oppfølgingsspørsmålet fyller fotballspiller på 
Erudio guttefotball, Arnstein Fossum, inn: hvordan 
er det å være en del av laget?
Det beste er at man får være en del av så bra gjeng. Og 
så er det  alltid en ære å få spille side om side med disse 
gutta i den røde drakta. 

Videre går intervjuet av seg selv, og Kåre gir oss en 
fargerik skildring av “De Røde” lektorstudentene.
 
Hvor lenge har Erudio guttefotball eksistert?
Usikkert. Sagnene skal skal ha det til at laget for første 
gang ble nevnt i Korinterbrev 13. Men en nyere tolkning 
sier 2006. Her trengs mer undersøkelse. 

Hvor mange engasjerer seg i Erudio guttefotball?
I teorien er det en del av alles sinn og habitus. 
I praksis en gruppe på 6-27 personer avhengig av 
nærmeste kampdag.
Hvor mye engasjement legger spillerne inn i laget, 
treninger og kamper?
Før klokken 14 tirsdag og torsdag er det særdeles labert. 
I tidsrommet 14-16 kan vel kun Hannibals hær måle seg.
Hvordan var det å ta over som trenerteam?
Nå har jeg ikke gjort dette helt selv. E. Knutsen styrer 
fortsatt delvis. Tore Johansen, Ole Erik Lunder, 
Jørgen Einarsen og Kristoffer Rystad (for å nevne noen) 
er sterkt delaktige. Som kommende lektorer er vi som 
seg hør og bør særdeles opptatt av å jobbe i team (Hei 
PLU). Ellers har det vært en enkel overgang. Gutta 
kødder mye, men stiller opp på trening. Taktikken er 
fortsatt den samme: fremover eller ut. 
Hva er det beste med å være med på et linje-
foreningsfotballag?
Tøft å starte fra superlativet, så jeg tar det fra bra. Bra: 
Mange joviale folk. Bedre: Mange joviale folk, som kan 
spille fotball. Best: Mange joviale folk, som kan spille 
fotball og drøfte tungt fagstoff i garderoben etter to 
timer intensivt spill.
Avlsutningsvis, har du noe å si til folk som vurderer 
å bli med?
Alle skal med, gutta kødder, Magnus Trumphethine 
Gunnerød skal ut i helga, få det på. Møt opp, det er 
morsomt når det er gøy.

Takk til kåre Scott som stilte opp på intervju, takk til 
Arnstein Fossum for kommentar og takk til 
Erudio guttefotball.

Cathrine Storemyr
Informasjonsansvarlig, Erudio

og skribent

På sidelinjen med Erudio guttefotball
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Torunn Galina Nygaard er leder for Erudio sitt jente-
fotballag, og forteller gjerne om laget, treninger, og alt 
annet som har med fotball å gjøre. Hun sier at det varierer 
fra semester til semester hvem og hvor mange de har på laget, 
men at de har etablert et godt lag som alltid fokuserer på det 
positive og å ha det gøy.  Laget tar alltid imot nye lektor-
studenter som ønsker å engasjere seg ved siden av studiene, 
møte mennesker fra andre trinn og linjer, eller de som bare 
ønsker å trene og ha det gøy i fellesskap med andre. 

Jentene på laget er stort sett lektorstudenter som har spilt 
fotball en gang før i tida, men som har savnet spillet. Det er 
studenter fra både første, andre, tredje og fjerde klasse som 
ønsker å være aktive og sosiale ved siden av studiene. Torunn 
forteller at det handler mest om å ha det gøy, men legger ikke 
skjul på at dette også er jenter med et stort konkurranse-
instinkt. ”Det er surt å tape, men hver gang vi vinner er det som 
om vi vinner seriegull!” sier Torunn, og forteller videre at laget 
alltid analyserer spillet og har pep-talk både før og etter kamp, 
i tillegg til i pausene. Det viktigste er at man vinner som et lag, 
og taper som et lag. 

Ett av Torunn sine beste minner fra tiden med laget, er en 
kamp de spilte mot CAF, som er linjeforeningen for idrett- og 
bevegelsesvitenskap. Etter første omgang lå de under 8-1, 
men i pausen nullstilte laget seg og i neste omgang scoret CAF 
bare et mål, som ga et sluttresultat på 9-1. Fotballjentene ser 
på CAF som et veldig bra lag som vinner alt uansett, så det at 
de bare scoret ett mål i løpet av en omgang var en stor seier.  
Det viste at Erudio-laget har en unik evne til å nullstille seg, og 
at de fokuserer på å spille en god kamp uavhengig av 
forutsetninger. I forhold til de fleste andre linjeforeningslag, 
sier Torunn at laget ligger omtrent midt på treet. Visjonen for 
neste år er å stramme opp laget litt, og muligens klatre litt 
høyere på resultatlisten. 

Laget har vanligvis én trening i uka. Når kampoppsettet starter, 
byttes de ukentlige treningene ut med kamper i stedet. Torunn 
legger stor vekt på at tilbudet er lavterskel. Det er ingen krav 
til å ha spilt fotball før, og alle er velkomne til treninger uten å 
forplikte seg til noe. ”Det skal være like fristende å dra på fot-
balltrening eller kamp, som det er å gå på fest en lørdagskveld”, 
avslutter Torunn, og forteller at de også arrangerer sosiale 
arrangementer og har det gøy i hverandres selskap.  

Jentene med konkurranseinstinkt og integritet

Helene Uhlen 
Maurset

Skribent

Erudio sitt håndballag er muligens litt mindre 
kjent, og litt mindre seriøst enn fotballagene, 
likevel bør de ikke undervurderes. De som er 
med der, har stå-på-vilje, en glede for spillet og 
ikke minst et godt humør som smitter. Dette er 
en artikkel skrevet av nåværende leder, for å vise 
resten av linjeforeningen at håndball er en 
fantastisk sport, og at Erudio er en super gjeng å 
spille håndball med. 

Jeg bestemte meg for å ta opp kampen om et 
håndballag, fordi jeg husket hvor mye glede jeg 
fikk av det da jeg spilte selv for et par år siden. 
I tillegg er det en utrolig morsom sport som alle 
burde få en sjanse til å prøve ut i et trygt miljø. 
Forrige leder for Erudio Håndball, Elin Dahn, er 
fortsatt en stor del av miljøet, og treningene hun 
holder er helt rå. I høst har jeg lagt opp til to 
treninger i uka, både tirsdager og fredager, men 
dette endres ut i fra når folk kan. Hvem som 
holder treningene varierer også, da alle er 
velkomne til å lage opplegg, og mange er med på 
å ta i et tak for å arrangere treninger. 
 
I høst har jeg lagt opp til at håndballtreningene 
skal være veldig lavterskel. Alle skal få være med, 
og vi legger fokus på å ha det gøy mens vi 
trener. Vi hadde en avstemming og evaluering et 
par uker inn i semesteret, og ble på bakgrunn av 

dette enig om å ikke prøve å bli med i en serie 
foreløpig. Til våren håper vi derimot på å få spilt 
noen treningskamper mot andre lag eller andre 
linjeforeninger. Videre får tiden vise om laget skal 
begynne å konkurrere etter hvert. Vi ønsker også 
å utfordre fotballagene i Erudio til kamp, så får vi 
se om de er like gode med armer som de 
er med ben.

Det beste med Erudio sitt håndballag er 
menneskene som er der. Det er en blanding av 
studenter fra første til fjerde trinn i mange ulike 
studieretninger. Laget er også blandet i kjønn. 
Så langt dette semesteret har det vært absolutt 
flest jenter, men det har vært tre gutter som har 
vært med en god del.  Vi har hatt to sosial-
ansvarlige som har arrangert fest, og som alltid 
sprer glede og humør på treninger. Det er alltid 
gøy å være på trening! 

Det viktigste å vite om Erudio håndball er at man 
alltid er  velkommen. Det spiller ingen rolle hvem 
du er, om du bare kan være med på en trening 
her og der, eller hvilken erfaring du har fra før. 
Vi er bare en gruppe med mennesker som liker 
å spille, ha det gøy på trening og som ønsker et 
avbrekk i fra skolehverdagen. 

Håndball for alle!
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Et stort samtaleemne for tiden blant 
lektorstudenter, har vært Erudio sin 
egen turgruppe, Lektur. Ikke bare har de 
arrangert mange flotte turopplevelser 
dette semesteret, men de er også den 
Erudioforeningen som for tiden vokser 
mest i engasjement og gruppestørrelse. 
I et intervju med nestleder, Ragnor 
Bruvollalme, kommer det frem hvor dette 
engasjementet kommer fra, og hvordan de 
har klart å engasjere så mange lektor-
studenter på tvers av linjene. 

Styret i Lektur består av syv personer, hvor 
alle har ansvar for å ta initiativ og å 
planlegge turer. De har alle egne roller og 
ansvarsområder, slik som å holde styr på 
møtereferater og økonomi, men det 
viktigste er å komme seg ut i skog og mark 
og å spre budskapet til medstudenter. 
Lektur er en relativt ny forening, som ble 
startet av Sigrid Lovise Grinde for et par år 
siden, men foreningen har tatt store steg 
siden den gang. Det var fjorårets Lektur-
styre som virkelig satte standarden, og de 
gjorde en veldig god jobb for å etablere 
gruppa for hvordan den drives i dag. 
Ragnor forteller om hvor bra jobb det 
gamle styret har gjort, og at årets styre har 
gjort sitt beste for å videreføre dette. 
Suksessen i år skyldes mye at de har hatt 

et veldig bra oppmøte fra førsteklassinger. 
Langturen til Trollheimen dette semesteret 
var fullbooket, og med et oppmøte på 
seksti personer på det meste i år, har
Lektur god grunn til å være fornøyd. 

Ragnor forteller at det er mange som tar 
kontakt og ønsker å være med på tur, men 
at de er bekymret for at de har lite erfaring 
eller ikke riktig utstyr. ”Det er for alle!” er 
derimot alltid svaret. Turene tilpasses alltid 
etter de med mindre erfaring, og om man 
mangler utstyr, tar Lekturstyret ofte en 
dugnad seg i mellom for å skaffe det som 
mangler. ”Det er det som er målet vårt! De 
som ikke er så vant med å gå på tur, skal få 
være med. Det er kanskje det kjekkeste, det 
å få med disse på tur,” forteller Ragnor. 
Lektur skal være en blanding av de som går 
på tur året rundt, og de som aldri har vært 
på tur før. Det er for det meste første, andre, 
og noen i tredje klasse som engasjerer seg 
i turgruppa. Det er et håp om at i fremtiden 
vil de få med alle trinn på tur, og gi 
muligeheten for alle å kjenne på gleden av 
å overnatte ute. Til syvende og siste er det 
slike ting man kommer til å huske fra 
studietiden. Det er viktig å tilby et slikt 
felleskap for nåværende medstudenter, og 
også muligens fremtidige kollegaer.

Så langt dette semesteret har de dratt på 
hele fem turer. Turene arrangert i høst har 
variert fra enkle dagsturer og overnattings-
turer i bymarka, men semesterets høyde-
punkt var langturen til Trollheimen. Tanken 
bak Lektur i høst har vært å danne en 
lavterskel turgruppe med en god base med 
folk, som viser at det bare handler om å 
være ute og kose seg. Derfra kan man 
neste semester øke på med noen turer som 
er både lengre og tøffere. Til neste år er 
det planer om både tur til Jotunheimen og 
topptur i Nordfjord på ski i tillegg til 
månedlige kortturer. Det aller første på 
agendaen er derimot overnattingstur i 
snøhule til Sunndalsøra.

Lektur har som sagt hatt stor suksess dette 
semesteret, men de ønsker fortsatt å 
engasjere enda flere studenter. Ragnor 
forteller at det viktigste å vite om Lektur er 
at de er et turmiljø der alle kan være med, 
og at de er en veldig hyggelig gjeng som 
ønsker fest og moro. Det kreves veldig lite å 
gå på tur, det trenger ikke være en 
ekspedisjon i omfang for å overnatte ute 
en natt. I tillegg har de som er turledere og 
veivisere mye turerfaring, og hele gruppa 
består av engasjerte folk som bidrar mye og 
er flinke til å arrangere spennende turer.

Et innblikk i turgruppa
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Masteren
Som et 5-årig masterstudie, kulmineres lektorløpet 
med nettopp en masteroppgave. Men på veien dit er 
det lett å glemme at man faktisk skal skrive en master. 
Hvordan fungerer masterarbeidet? Hvordan er en 
vanlig dag når man vet at deadlinen for prosjektet 
kommer nærmere og nærmere? Jeg satt meg ned med 
Frida Kvande Hansen, som går siste året på lektorstudiet 
i historie. Hun jobber i disse dager med masteren sin.

Hvordan går masterarbeidet for tiden?
- Det går fremover. Jeg har et tema jeg jobber med, jeg 
har en masterveileder, og dette semesteret her tar jeg 
alle de forberedende emner, slik at hele neste semester 
kan bli bruk på bare å skrive. 

Du føler ikke noe på panikken enda?
- Nja, jeg var tidlig ute med ”masterpanikken”. På 4. året 
var det en i klassen som tok alle de obligatoriske 
emnene, skaffet seg masteravtale, skaffet seg veileder, 
og nå sitter og jobber med masteren. Så hele klassen 
fikk jo da panikk, fordi vi følte at vi hang så langt etter. 
Men det gjorde at jeg kom i gang. Dermed sitter jeg og 
skriver på masteren allerede nå. 

Men er det litt skummelt å sitte og jobbe med den 
aller største oppgaven i løpet av studieløpet ditt?
- Det er kjempeskummelt! Jeg har aldri vært borte i en 
lignende prosess før. Så kan være litt 
overveldende.

Mens lektorstudiene nå har en form for bachelor-
oppgave eller fordypningsoppgave på 3. året var det 
ikke slik da Frida begynte på studiet. 
- Jeg skrev aldri noen bacheloroppgave, så jeg var 
egentlig ikke forberedt på å skrive en oppgave på 
denne størrelsen.

Tenkte du på mye på masteren gjennom studieløpet 
ditt?
- Nei det var virkelig ikke noe jeg tenkte på. 
Masteren er så langt unna når man begynner på studiet. 
Jeg visste at den var der, og jeg visste at det var noe jeg 
kom til å måtte tenke på, men bortsett fra det tenkte 
jeg lite på det. Da jeg tok engelsk 2. året hadde jeg en 
foreleser i moderne britisk historie som sa ”hvis det var 
noen som tenkte på å skrive om britisk historie på 
masteren, så kan jeg være masterveileder”. Det første vi 
tenkte da var jo: ”Haha, master, neinei!”. 

Selv om temaet for masteren er valgt, er det likevel 
vanskelig å ferdigformulere en endelig problemstilling. 
Det har vært flere runder frem og tilbake med ulike 
problemstillinger. Nå har Frida funnet en god 
formulering, og akkurat nå er problemstillingen: 
”Framstillingen av Olav den hellige i perioden 1880-
1945”. Oppgava er ikke tilfeldig valgt. 

- Som lektorstudent er det forventet at man skriver litt 
om hvordan temaet du skriver om kan brukes i 
undervisning. I tillegg valgte jeg meg et tema som jeg 
stortrives med. 

Are Sæterbakken 
Kvikstadhagen

Redaktør
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Det er vel nødvendig for å kunne jobbe 
såpass mye med et bestemt tema?
- Ja, det er det. Jeg synes masteren er 
skummel, men når jeg sitter og leser 
bøkene, og når jeg studerer kildene mine, så 
blir jeg så glad. Det er kjempegøy. 

Frida sier hun gruer seg litt til den dagen 
hun er ferdig med masteren. Det første 
masterutkastet på masteren burde være 
ferdig i mars. Innleveringsfristen for ferdig 
master er 15. mai. 
- Jeg håper den samme gleden jeg har med 
masterarbeidet fortsetter når jeg er ferdig 
som student og skal ut i arbeidslivet. Men 
jeg har fått bekreftelsen på at jeg virkelig 
liker det jeg studerer. 

Som en masterstudent knytter man en sterkt 
faglig, kontakt med sin master-
veileder. Da jeg spør Frida om hvor viktig en 
god veileder er, svarer hun raskt og 
selvsikkert.
-En god masterveileder er alt. Du kommer 
deg ikke noen vei uten en god veileder. Alle 
veilederne er forskjellige, men man får høre 
med en gang at dersom samarbeidet ikke 
fungerer, så må man bytte raskt. Men alle 
veilederne på mitt institutt er 
helt fantastiske!

”Videre anbefaler jeg 
alle å begynne tidlig, 

drikk masse kaffe, jobb 
regelmessig, og søk 
egen lesesalsplass.”

Til slutt, har du noen tips og triks til 
lektorstudenter som kanskje gruer seg 
litt til å jobbe med en master?
- Først og fremst, sjekk ut de ulike 
veilederne. De står oppført på 
nettsiden til NTNU. Har du et felt du er 
spesielt interessert i, så hør med dem, send 
en e-post, eller gå innom kontoret deres. 
Alle er kjempeinteresserte i det dem holder 
på med, og de er veldig nysgjerrige på hva 
vi studenter ønsker å fordype oss i. 
De diskuterer gjerne forslag til ulike 
problemstillinger. Man trenger heller ikke å 
vente til 5. året for å gjøre det. Hvis man vil 
diskuterer en fremtidig master, er det bare å 
snakke med dem. Videre anbefaler jeg alle 
å begynne tidlig, drikk masse kaffe, jobb 
regelmessig, og søk egen lesesalsplass. 

Jeg takker Frida for praten, og ønsker henne 
lykke til. Tiden frem til innleveringen av 
masteren går fort. Det kommer det til å 
gjøre for alle oss lektorstudenter. 
Enten vi tenker over det eller ei. 
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2016 har vore eit innhaldsrikt år for Erudio, og 
på dei neste sidne skal me lede deg igjennom 
nokre høgdepunkt. Me byrjar i januar, for 
allereie fyri ein hadde rokke å kome ordentleg i 
gang med førelesingar og pensumlesing, reiste 
godt over 100 av Erudio sine medlemmar til 
Åre i Sverige. Til tross for umenneskeleg kalde 
temperaturar, sette ikkje dette nokon dempar 
på varmen og stemninga blant desse flotte 
menneska som etter studiet kan 
smykke seg med tittelen lektor. 

Med brask og bram og mykje pizza, vart det nye 
styret til Erudio valt på årsmøtet same månad. 
Det gamle styret takka for seg og det nye bestod 
av Børre Isac L`orange (leiar), Gustav Hopen 
(nestleiar), Maria Krogstad (arrangements-
ansvarleg), Joakim Knutsen (økonomiansvarleg), 
Cathrine Storemyr (informasjonsansvarleg), 

Tiril R. Myran (fagansvarleg), Ole Erik Lunder 
(aktivitetsansvarleg), Helene Uhlen Maurset 
(ordinært styremedlem) og Jan Pål Kerssemakers 
(referent). Filip Fossum heldt fram som valsjef. 
Nytt av året var at ein på Erudio sitt årsmøte 
valde to faddersjefar i staden for éin, med det i 
mente at ein kunne gjere faddervekene dobbelt 
så bra. Desse to særs viktige personane vart 
Are Sæterbakken Kvikstadhagen og Elise Toft.

Ikkje lenge etterpå, heilt i starten av februar, 
vart eit nytt styre i Erudio si turgruppe Lektur, 
valt. Visjonen deira var framleis klar – halde fram 
med å få turglade lektorspirar ut i skog og mark 
og vere sosiale saman. Arrangementsansvarlig i 
Erudio fekk så stabla på plass ein arrangements-
komité, og ikkje mange vekene etterpå hadde 
Erudio sin fyrste quiz for året. Ikkje nok med 
det, arrangementskomiteen fekk òg i gang eit 

Årsberetning
Erudio si årsberetning

Jan Pål Kerssemakers
Referent i Erudio 

og skribent
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samarbeid med linjeforeiningane Paideia 
og CAF og ein heidundrande trafikkly-
fest gjekk av stabelen på Studio, midt i 
Trondheim si villaste partygate den 16. mars. 
Hendinga skapte så mykje merksemd at 
sjølvaste Trd.by ville ha eit intervju med vår 
eminente arrangementsansvarleg. Hatten 
av for eit vel gjennomført arrangement!

Den 30. april var alle samde om at våren 
hadde kome, og då treng ein sjølvsagt eit 
vårball. Dette gjekk føre seg på Thon Hotel 
Prinsen. På førehand gjekk det rykte om 
at styret hadde invitert med seg ein 
hemmeleg gjest, og til tonane frå The Kids 
sin ”Hun er forelska i lærer´n” presenterte 
me vår nye maskott – Knølle. Vår kjære ugle 
har sidan då vore fast inventar på Erudio 
sine viktigaste arrangement, og kven av 
Trondheims innbyggjarar kan ikkje ha fått 
med seg Erudio og Knølle på vandring 
gjennom bygatene på nasjonaldagen?
Vårsemesteret var med dette nesten over, 
men linjeforeininga hadde ei siste tilstelling 
for medlemmane sine: eksamensfest! Til tross 
for at dei me leigde lokalet av trudde me 
var russ, vart dette ei knakande avslutning 
på semesteret. Ikkje nok med at ein kunne 
feire at eksamen var over, me lektorar kunne 
òg glede oss over at gutefotballaget vårt 
sikra andreplassen i sin liga – gratulerer!

I løpet av sumaren fekk eit nytt kull med unge, 
håpefulle menneske vite at dei var komen inn 
på eitt av NTNU sine lektorstudiar. I august 
byrja desse å setje seg på bussar, tog, fly 
og i bilar med Bartebyen som destinasjon. 
Etter immatrikuleringa fekk dei den beste 
mottakinga ein kan få i Trondheim – 
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nemleg Erudio sine makelause fadderveker. I to 
veker gjorde faddersjefar, fadderstyre og fadrar alt i 
si makt for at starten på lektorstudiet skulle bli best 
mogeleg for alle saman. Styret rettar ein stor takk 
til alle som bidrog til dette og bøyer seg i støvet. 
Kort tid etter følgde Erudio sitt opptak, der modige 
fyrsteklassingar tok ei reise gjennom utdannings-
systemet dei snart skal verte ein del av sjølve. 
Dagen etterpå hadde me bokbad med Trond 
Giske, og den 8. september knalla me til med 
Erudio sitt fyrste immatrikuleringsball for å hylle 
våre nye medlemmar. Velkommen skal dykk vere!

Trollheimen var destinasjonen, og den 
30. september drog Lektur på semesterets 
langtur. Der bygde dei relasjonar, overnatta i 
telt, fyra bål og leika seg i snoen. Fyri snoen 
derimot rakk å kome til Trondheim, stelte 
arrangementskomiteen i stand ”Haunted 
House” på vårt campus på Moholt. 

Med Teaterlosjen sine skodespelferdigheiter og 
førelesarar luskande i gangane, vart det riktig så 
skummelt på Moholt denne kvelden. Det er rett 
og slett berre å glede seg til halloween neste år. 

Med november kom snoen og haustmørket, 
men Erudio gjorde alt i si makt for å hindre at 
medlemmane skulle la seg påverke av dette. 
På agendaen stod både disneyfest, juleverkstad 
og volleyballturnering. Men no er det òg på høg 
tid å byrje og lese til eksamen. Erudiostyret og 
Knølle ynskjer alle lukke til med dette og håpar at 
alle lektorstudentar har hatt eit fabelaktig år. No er 
det snart tid for oss å tre av, og me vonar at neste 
år vert like innhaldsrikt og bra som 2016. Med dette 
oppmodar me alle om å stille til det nye styret på 
årsmøtet til neste år, dykk kjem ikkje til å angre!
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