
Vi søker: Leder i fadderstyret 2019 

Vil du påvirke hvordan studiestart blir for nye studenter i 2019? Vil du ha et veldig spennende 
lederverv, som både handler om konkrete oppgaver i fadderstyret, og samarbeid med NLA 
Høgskolen, studentsamskipnaden og studentrådet på din campus? 

Vi håper du som leser dette tenker tilbake på din egen studiestart, og får lyst til å påvirke hvordan 
studiestart blir for nye studenter i 2019! 

Fadderstyrearbeidet starter i begynnelsen av mars. 

Vi søker deg som 

• Ønsker å bidra positivt for studentmiljøet på NLA Høgskolen
• Liker og evner å ha ansvar, men samtidig kan delegere
• Er strukturert og fokusert
• Både ser det store bildet, og detaljer - og er opptatt av å inkludere alle
• Ønsker et spennende verv

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som leder har du ansvar for å lede fadderstyret, ha oversikten, legge og gjennomføre en plan, og 
delegere arbeidsoppgaver og ansvar. Leder er ansvarlig for at de ulike deloppgaver tilknyttet 
fadderordningen planlegges, gjennomføres og evalueres – samt overføres til et nytt styre. 

Som leder er du også med i NLA Høgskolens studiestartkomité på din campus, som planlegger og 
koordinerer studiestarten for øvrig. 

Leder må arbeide i samsvar med fadderkontrakten og –plakaten, samt NLA Høgskolens verdier. 

Styrehonorar og attest 

4000,- utbetales sammen med attest fra NLA Høgskolen etter endt verv. Beløpet dekker ikke 
arbeidsbelastningen, men er en påskjønnelse for frivillig arbeid. 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om vervet kan du ta kontakt per epost til olga.kvitstein@nla.no 
Søknad sendes til post@nla.no. Merk søknaden «Søknad leder i fadderstyret». 
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