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Lokallagsrapport NSF Student 
 

Utdanningsinstitusjon: OsloMetropolitan - Storbyuniversitetet 

Studiested/navn på lokallag: Avdeling Kjeller 

År: 2017/2018 

 
Ansvarlige personer for organisering:  
Lokallaget på Kjeller ble igjenopprettet høsten 2017. Dermed har det vært ulike personer som 
har hatt ansvar. Oppretteren er Trine Skaar, fylkesrepresentant for Akershus 2017/2018 og 
personen som ble valgt til lokallagsleder er Aftab Gondal. Økonomiansvarlig ved opprettelsen 
var Ingri Malene Bjarkøy.  
 
 
Alle de tre øvrige er tredjeårsstudenter og ferdig på studiet våren 2018. Det ble dermed valgt 
ny leder og økonomiansvarlig våren 2018: 
 
Lokallagsleder er nå Andrea Linløkken Madtsen (også fylkesrepresentant vara). 
Økonomiansvarlig er nå Hilal Shide Gure (også fylkesrepresentant).  
 
 
Gjennomførte aktiviteter:  

- Vervedag på Kjeller 17. august 2017:  
Fylkesrepresentant og representant fra fylkeskontoret i Akershus stod på campus hele 
dagen for å verve nye medlemmer, dele ut sekker og informere om kommende 
lokallag. Verveteam kom også og deltok utover dagen. Sammen informerte vi i 
klasserommet om NSF Student.  
 

- Opprettelse av lokallag 12. september 2017: 
Fylkesrepresentant informerer om hva et lokallag er og hva NSF Student er. Det ble 
servering av mat og alle fikk en notatbok og en penn fra fordelsbutikken til NSF.  

 
- Studentkveld med Cappelen Damm 21. september 2017: 

Lokallaget i Akershus og lokallaget i Oslo arrangerer studentkveld sammen med 
studentkontoret. Vegard Bruun Wyller, forfatter av læreverket FRISK og SYK snakker 
om verket og studieteknikk sammen med foreleser Mona Meyer. Lokallagene 
arrangerer også quiz i anatomi og sykdomslære. Premier fra fordelsbutikken til NSF.  
 

- Fagdag 25. oktober 2017: 
Lokallagene i Oslo og Akershus arrangerte 25. oktober den årlige fagdagen i Oslo. Årets 
fagdag ble basert på Sykepleien.no sitt hefte «Når er det nok?» og het «Når er det 
riktig å gi opp – Sykepleierens møte med døden». Fagdagen ble arrangert i Storsalen i 
Oslo, med goodiebags, bokpremier, foredragsholdere, stand fra ulike faggrupper og 
matservering. I samråd med studentkontoret fikk lokallagene et budsjett på 100 000,- 
pluss/minus.  

 
- Anatomiquiz 23. november 2017: 

Lokallaget i Akershus arrangerte quiz i sykdomslære med premier til første-, andre- og 
tredjeplass. Samt beste lagnavn. Førsteplass fikk powerbank, andreplass paraply og 
tredjeplass reflekser. Beste lagnavn mottok en pose twist. Mens quizen ble rettet av 
lokallaget, serverte vi pizza fra Peppes pizza. Dette arrangementet gikk over lokallagets 
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budsjett på 2500,- per aktivitet. Det ble derfor avtalt med ledelse og godkjent at vi fikk 
støtte til arrangementet.  
 

- Julekalender 1. desember – 24. desember 2017: 
Fra og med 1. desember og frem til julaften 24. desember arrangerte vi julekalender på 
NSF Student Akershus sin facebookside. Det bestod i at vi la ut et bilde med tilhørende 
spørsmål hver dag. Spørsmålene varierte fra å være faglig relevant til noen unntak med 
spørsmål om julen eller om NSF. Lokallaget inngikk avtale med Sykepleiepluss som 
sponset 23 månedsabonnement, ett til hver dag, og et semesterabonnement til 
julaften. I tillegg fikk hver vinner en liten ting fra fordelsbutikken til NSF. Til julaften fikk 
vi avtale med Tanum som sponset et gavekort på 800 kr.  
 

- Re-rekrutteringsdag 25. januar 2018: 
Lokallaget ønsket å ha ny rekruttering til både NSF Student og for å fremme lokallaget. 
Vi lånte studentstanden til NSF Student og stilte opp på campus fra 09:00-14:00. Her 
hadde vi med egenbakte kaker, vi delte ut resterende sekker fra vervingen i august, 
hadde ulike merchendise som refleks og sukkertøy. Vi holdt loddrekning av en t-skjorte 
med «#snartsykepleier» på. I tillegg skrev vi ut alle fordelene med å være med i 
NSF Student, som små hefter, og delte ut. Dette skapte stort engasjement og vi fikk 
mange spørsmål, samt noen nye medlemmer. Vi ordnet med studentkontoret at de 
kunne melde seg inn via SMS.  
 

- Jobbforberedende kurs 14. mars 2018: 
Lokallaget har holdt flere aktiviteter som retter seg mest mot første- og 
andreårsstudenter. Derfor ønsket vi å arrangere noe for tredjeårsstudentene også. I 
samarbeid med fylkesstyret i Akershus, holdt vi et jobbforberedende kurs på campus. 
Dette innebar informasjon om overgangen fra student til arbeidslivet, søknad og CV, 
jobbintervju, lønnsforhandlinger, tariff og hva NSF bidrar med. Det ble veldig godt 
mottatt. Studentene nevnte at dette hadde de savnet.  
 

- Sykdomslærequiz og grilling 24. mai 2018:  
Akershus har vært veldig heldig med været i mai måned, og ønsket å benytte dette. Vi 
kontaktet dermed skolen og fikk låne dens takterrasse med tilhørende grill. For at det 
skulle være faglig relevant, utarbeidet vi en quiz i sykdomslære i samarbeid med 
emneansvarlig. Quizen var dermed relevant for eksamen. Vi stod for pølser og 
brus. Dette arrangementet fikk vi tilbakemeldinger på at det var bedre enn forventet!  
 

 
 
 
Hva er vi fornøyde med: 
Vi er svært fornøyd med at vi har klart å få til så mange ulike arrangement, når vi er helt 
nyoppstartet. Det har vært varierende deltakelse, men likevel har vi fortsatt å holde 
arrangement, som også har resultert i at flere og flere deltar. Det er forståelig da lokallaget er 
såpass nytt.  
 
 
Hva kan forbedres: 
Vi kan klare å forberede ting på en bedre måte. Planlegge i forkant og ha en viss plan for året. 
Når man skal arrangere ting for så mange folk, er det viktig å ha en god plan. 
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Økonomi:  
Vi har forholdt oss til budsjett på alle arrangement, foruten fagdagen og anatomiquizen. Da har 
det blitt avtalt med studentkontoret. Vi har også fått godkjenning til mat på enkelte 
lokallagsmøter når de går langt utover kvelden. Se eget regnskapsskjema.  
 
 
Planer for neste år: 
Vi håper å få gjennomført flere av de samme arrangementene neste år. Som fagdag med 
lokallaget i Oslo, anatomiquiz og julekalender. I tillegg lister vi opp under, ulike arrangement vi 
ikke fikk gjennomført dette året, men som vi hadde lyst å gjennomføre:  

- Medikament kurs 
- Promotering av fagdag 
- Kinokveld  
- Juledag 

 
 
Eventuelle nye ansvarlige personer neste år: 
 
1 – Navn: Andrea Linløkken Madtsen     Tlf: 954 43 089 
2 – Navn: Hilal Shide Gure       Tlf: 948 59 663 
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REGNSKAPSSKJEMA FOR NSF STUDENT LOKALLAG I: OsloMet – avd. Kjeller 
 
ÅR: 2017/2018 
 

NB! Utgifter skal ha kvittering, og det føres inn én linje per kvittering. 

     

Dato Aktivitet Hva er kjøpt INNTEKTER UTGIFTER 

12.09.17 Opprettelse av lokallag Notatbøker (450,-) 
Penner (135,-) 
Kopper (100,-) 
Servietter (22,-) 
Peppes pizza (1 499,-) 

 Total utgift 
2 206,- 

20.09.17 Planlegging av fagdag 
med lokallag i Oslo 

Peppes pizza som lokallaget i 
Oslo la ut for 

 X 

25.10.17 Fagdag Utgifter har studentkontoret 
oversikt over 

 X 

09.11.17 Lokallagsmøte Mat fra solheimshagen  Total utgift 
1 159,- 

23.11.17 Anatomiquiz Pizza og drikke fra Peppes pizza 
(4 581,-) 

1. Premie powerbank 
(1050,-) 

2. premie paraply (600,-) 
3. Refleks (90,-) 
Beste lagnavn twistpose ( 
89,-) 

Drops (194,-) 
Karameller (194,-) 

 Total utgift 
6 798,- 

1.-
24. des 
2017 

Julekalender Premier fra fordelsbutikken (2 
464,-) 

 Total utgift 
2 464,- 

25.01.18 
+ 
26.01.18 

Kakebaking til 26.01.18 
og Re-rekrutteringsdag 

Ingredienser til kakebaking (365,-) 
Drops (194,-) 
Karameller (194,-) 
Reflekser (650,-) 

  Total utgift 
1 403,- 

12.04.18 Lokallagsmøte og 
rekruttering av nye 
lokallagsmedlemmer 

Pizza fra Peppes Pizza (1 539,-)  Total utgift 
1 539,- 

24.05.18 Sykdomslærequiz og 
grilling 

Pøler og tilbehør (495,79,-) 
Drikke (250,40,-) 
Grillkull, tennvæske, pappkopper 
og lignende (330,89,-) 
Premier (150,- + 660,-) 
Servietter (22,-) 
Kopper (100,-) 
Sjokolade (410,-) 

 Total utgift 
2 022,89,- 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Total 0,00 17 591,89 

  Resultat (inntekter – utgifter) 0,00 
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Hilsen 
 
Trine Skaar 
Andrea Madtsen 
Hilal Gure 
Lokallaget OsloMet – avd. Kjeller 


