Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:
Valg av leder, nestleder, styremedlem og medlem av
nominasjonskomiteen.
Fult navn:
Alder:
Studiested:
Studieår:
Heltid/deltid:

Anne Kløve Humlestøl
24
Lovisenberg Diakonale Høgskole
3.
Heltid

Kandidat til:



X


Leder
Nestleder
Styremedlem
Nominasjonskomiteen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Etter tre år på LDH har jeg virkelig fått mersmak for
organisasjonslivet og det å drive med studentpolitikk!
Mine andre verv er dessverre over ettersom jeg er
ferdig utdannet, men jeg er ikke klar for å gi slipp på
mitt store engasjement for sykepleierstudentene. Jeg
vurderte lenge å stille til ledelsen, men har landet på
at jeg ønsker å kombinere det kliniske arbeidslivet
med NSF student. Jeg håper det viser mitt store
engasjement for NSF student, og ber ydmykt om
årsmøtet sin tillit til gjenvalg som styremedlem.

Hva gjør deg til en egnet kandidat for
dette vervet?
Jeg tror 3 år i studentparlamentet og 1,5år som leder for studentparlamentet på en ren
sykepleiehøgskole har gitt meg meget god innsikt og forståelse for de problemene som rører seg blant
sykepleierstudenter. Jeg er flink til å skille person og sak, og er ikke redd for å fremme studentenes
stemme – selv i konfliktsaker. Jeg er ikke redd for å si meningen min, og er opptatt av at alle parter
skal bli hørt. Jeg tror min erfaring som 1 år i studentstyret til NSF er veldig nyttig, og jeg vil også ha
god kapasitet til å jobbe med vår studentpolitikk det neste året.

Nevn tre saker du brenner for:
•
•
•

Kvalitet i praksis – blant annet veiledere med veildederkompetanse, og trygge og gode
rammer for å gi tilbakemelding til praksissted, praksislærer og praksisveileder
Like vilkår for utdanning over hele landet – blant annet nasjonale eksamener og like
muligheter uavhengig av blant annet kjønn/kjønnsidentitet/bakgrunn.
Sykepleierstudentens økonomi – Revidering av gratisprinsippet med blant annet støtte til
fjernpraksis, slik at sykepleierutdanning ikke fører til ekstra kostnader. Fastsatt lønn for
sykepleierstudenter etter progresjon i utdanningen.

NORSK
SYKEPLEIER
FORBUND

Relevant erfaring:
• Styremedlem i NSF Student 2021-2022
• Fylkesrepresentant NSF Oslo Mars-Juni 2022, vara September 2021-Mars 2022
• Leder av Studentparlamentet LDH Januar 2021 - Juni 2022
• Økonomiansvarlig Studentparlamentet LDH 2020
• Høgskolestyret LDH 2021-2022
• Fagrådet LDH 2020-2021
• Lovisenberg Studentvelferd 2019-2022
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