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Gjennomførte aktiviteter:  

 

August:  

- Stand på campus ved studiestart og bistått verveteamet da de kom for å informere nye 

studenter om NSF. 

September: 

- Ungdomspartidebatt om sykepleieutdanning og sykepleiere. 

Oktober: 

- Planleggingsmøte  x2 av året fremover, utarbeidet en plan. 

November:  

- Forelesning med Sykepleiepluss i sykdomslære + pizza (samarbeid med tillitsvalgte ved 

UiA). Rundt 200 stk møtte opp 

- Planleggingsmøte i lokallaget 

Desember: 

- Sofaprat med Nils Christian og foreleser Jørn Hustad fra UiA i forbindelse med 

anatomieksamen 

- Evaluering av sofaprat og planlegging av neste aktivitet med lokallagsstyret. 

Januar: 

- Planleggingsmøte for neste fagkveld. 

Februar: 

- Fagkveld om tema selvmord og selvskading med pizzaservering.  

- Evaluering og videre planlegging i lokallagsstyret. 

Mars: 

- Fagkveld om seksuelle overgrep  

- Evaluering av fagkveld og planlegging av neste fagkveld 

April: 

- Planleggingsmøte av neste fagkveld. Ikke gjennomført fagkveld pga. at vi ikke fikk tak i 

foredragsholdere til våre oppsatte datoer.  



 

Mai: 

- Møte for å lage lokallagsrapport og planlegge høsten 

 

 

 

 

Hva er vi fornøyde med: 

Vi er fornøyde med de aktivitetene vi har fått gjennomført. Vi er også fornøyd med at lokallaget 

har fått flere nye medlemmer, og at vi har jobbet for å være en synlig figur for 

sykepleierstudentene ved UiA.  

 

 

Hva kan forbedres: 

Strukturen innad i lokallaget kan forbedres. Grunnen til det er at alle medlemmene har vært helt 

ferske dette, men vi føler at høsten vil bære preg av bedre planlegging og kontinuitet. 

 

 

Økonomi:  

Budsjettet er tidligere godkjent for hvert enkelt arrangement. 

 

 

 

 

Planer for neste år: 

 

- Stand på studiestartfestivalen med utdeling av NSF-effekter. 

- Bistå verveteamet under studiestart. 

- Et konstitueringsmøte / vervemøte i august for å videre lage en mer konkret plan for 

året. 

- Målet er en månedlig fagkveld (første tirsdag hver mnd.) 

- I tillegg ønsker vi å arrangere aktiviteter som f.eks. anatomiquiz, julekalender, noe med 

sykdomslære, medikamentregningskurs og sommeravslutning. 

- Vurdere et mulig samarbeid med den lokale linjeforeningen angående 

fagkvelder/diskusjonskaféer.  

 

 

Eventuelle nye ansvarlige personer neste år: 

 

1 – Navn: Ina-Helene Idsal   Tlf: 90206589 

 

2 – Navn: Andreas Oddnes Dahle Tlf: 46508494 

 

 

Hilsen 

 

Andreas O. Dahle 

Lokallagsleder NSF-Student Kristiansand 


