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Laura Virginie Jersborg

HVEM ER JEG?
Mit navn er Laura Virginie Jersborg, jeg er 22 år gammel og til dagligt læser jeg Politik og 
Administration på 5. semester. Min fritid bruger jeg mest af alt på at være næstformand i DJØF, 
medlem af FU siden 1. semester og mit studiejob. Jeg har lige afsluttet en interessant og 
spændende periode, som både studiestartskoordinator og kampagneleder til dette års 
folketingsvalg. Og nu er jeg klar på nye udfordringer.
Måske I kender mig som koordinator, tutor, kammerat, næstformand i DJØF, eller som hende, 
der til tider løber rundt med hovedet under armen, og det er der en ganske god grund til. Jeg 
engagerer mig vildt meget i studerendes trivsel, mental sundhed og et godt studiemiljø. Derfor er 
studiepolitik en oplagt mulighed, hvor jeg kan kæmpe for dig. På trods af besparelser, 
sammenlægning med HUM og en helt ny studieordning på Politik og Administration, er der som 
altid rigeligt at tage hånd om. Jeg er en person. som siger min mening, og som ikke ligger noget 
fra mig, før jeg er tilfreds med resultatet.

Så hvem er jeg? Jamen jeg er din stemme fyldt med drivkraft, engagement og fastholdenhed.
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HVORFOR SKAL DU STEMME PÅ MIG?
Jeg vil kæmpe for, at I, studerende, kommer mere i fokus, da der i den grad er behov for det. Hvis vi, studerende, skal 
underligge os PBL, skal de studerende også have de nødvendige rammer for udarbejdelsen af deres faglighed - nemlig 
grupperum. Selvom universitetet er på sparerunde som altid, så skal studerende have de bedste vilkår. Dermed vil jeg kæmpe 
for, at alle grupper får et grupperum på Politik og Administration, samt en bedre rammesætning for vejleder i projektarbejde, så
alle studerende får den mest sammenlignelige vejledning. Jeg vil kæmpe for en mere alsidig undervisning, hvor der er mulighed
for refleksion og diskussion til forelæsninger. Aalborg Universitet vil skabe nytænkende studerende. Dette indebærer for mig 
også en evne til at reflektere, hvilket skal inkluderes mere i forelæsningerne. Derudover er der indført en helt ny studieordning 
på Politik og Administration, hvilket dette års nye studerende er forsøgspersoner på. I takt med det vil jeg gøre mit for at 
uddannelsen forbliver attraktiv og populær, trods en markant ændring i studieordningen.

Mental sundhed og trivsel på studiet er en af mine mærkesager, og jeg mener at vores institut skal forbedre tilbuddene for 
studerende på dette område. Trivsel er essentielt for den enkelte studerendes læringen, og på nuværende tidspunkt mistrives 
mange unge. Instituttet skal følge den efterspørgsel, som afspejles i samfundet på trivselsområdet, hvilket er noget, som jeg vil 
sætte på dagsorden.
Derfor vil jeg kæmpe for et forbedret studiemiljø på det enkelt semester, men også på tværs af årgangene. Jeg vil trives i rollen 
som værende et talerør for vores studie, hvor I altid er velkommen til enten at tage fat i mig eller skrive til mig.

En stemme på mig er en stemme på en stærk stemme i Studienævnet.

Indsæt dit billede her


