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HVEM ER JEG?
Mit navn er Mathias Hasager Larsen, jeg er 21 år gammel og jeg stiller op til det
akademiske råd, så klogt som det nu lyder. Til dagligt studerer jeg Politik og
Administration på 1. semester og jeg er en del af FU, hvor jeg kæmper for, at vi
studerende får de bedst mulige rammer til at starte vores videregående uddannelser.

Når jeg ikke sidder med hovedet nede i det monstrum man kalder en studiebog, så
bruger jeg min tid som foredragsholder for Aalborg kommune. Her er jeg med i en ung til
ung gruppe, som vejleder folkeskoleelever i sociale medier og lærer dem om, hvordan
man skal agere på de sociale medier. Derudover vejleder jeg kunder i Norlys butikken i
Aalborg, hvor jeg hjælper dem med internet, TV og streamingtjenester.

Jeg har valgt at gå ind i studenterpolitik, da jeg hele mit liv har interesseret mig for politik,
og desuden har jeg aldrig været bange for at sige min mening, for at nå frem til de mest
fornuftige beslutninger. Hvilket jeg selv vil sige er en ret go egenskab ;)
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HVORFOR SKAL DU STEMME PÅ MIG?
En stemme på mig, vil derfor være en stemme på en, som kæmper for et bedre studiemiljø, fordi jeg mener, at der
skal være plads til alle, selvom man studerer og tilegner sig viden på forskellige måder.
Derfor kæmper jeg også for, at der skal være mere respekt i mellem underviserne og os studerende, fordi jeg har
erfaring med, at dette giver bedre resultater for læringsprocessen.
Det er derfor især vigtigt for mig, at påpege, at alle mine medstuderende til hver en tid, kan komme til mig med
bekymringer eller andre problemstillinger, og være sikre på, at de bliver hørt og vide, at der bliver gjort noget ved
problemerne.

Altså er en stemme på mig, en stemme på;
1. Bedre studiemiljø, hvor der er plads til alle.
2. Ordentlige linjer og bedre kommunikation mellem undervisere og studerende.
3. Talerør for alle mine medstuderende

Derfor håber jeg, at du vil sætte dit kryds ved mig, Mathias Hasager Larsen, den 21-24 november.


