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Jeg er en motivert postdoktor ved Geofysisk Institutt som ønsker å representere Gruppe B i 
fakultetsstyret. Jeg jobber med storskala klimavariasjoner og er spesielt interessert i tropiske 
områder. Klimaforskning er spennende siden det er komplekst og til en viss grad tverrfaglig, i 
tillegg til at det angår oss alle.  
 
Jeg fullførte doktorgraden min ved Nansensenteret i fjor sommer. I løpet av doktorgraden min 
hadde jeg forskningsopphold ved Universitetet i Madrid, et forskingssenter i Bologna i Italia 
og et mindre institutt i Cochin i India. Denne erfaringen fra inn- og utland har gjort meg klar 
over de positive og negative sidene ved ulike typer institusjoner.  
 
Jeg er over middels opptatt av hva slags rolle universitetet skal ha i samfunnet. Universitetet er 
en viktig institusjon og bør fortsette å være det. Å være representant i fakultetsstyret er en 
nødvendig arbeidsoppgave for at fakultetet skal vite hva vi som ansatte er opptatt av i vår 
jobbhverdag og karriere.  Å få representere Gruppe B i fakultetsstyret vil være en god anledning 
til å få innblikk i hvordan strategier og utvikling bestemmes på fakultetsnivå.  
 
Gruppe B av midlertidig ansatte er en stor gruppe på fakultetet. Denne gruppen er opptatt av å 
få mest mulig ut av de få årene de har kontrakt. Jeg er opptatt av at denne gruppen skal bli hørt 
og det er viktig at fakultetet tilrettelegger for oss.  
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Postdoctoral researcher at the Geophysical Institute 
 
 
 
I am a motivated postdoctoral researcher at the Geophysical Institute who wants to represent 
Group B in the Faculty Board. I work with largescale climate variability with a special interest 
in tropical regions. Climate research is exciting because it is complex and to a certain degree 
interdisciplinary, in addition to concerning all of us. 
 
 I finished my PhD at the Nansen Center last summer. During my PhD studies, I had several 
research stays abroad, at the University Complutense in Madrid, a research center in Bologna 
in Italy and a smaller institute in Cochin in India. This experience from Norway and abroad has 
made me aware of the positive and negative sides of different types of institutions.  
 
I am above average interested in what role the University should have in society. The University 
is an important institution and should continue to hold that role. To be a representative in the 
Faculty Board is a necessary task for the faculty to know what we as employees are concerned 
about in our work day and career. To represent Group B in the Faculty Board would be a great 
opportunity to gain insight into how strategies and development is determined at the faculty 
level.  
 
Group B consisting of temporary academic staff is a large group at the faculty. This group is 
committed to get the most out of the few years they have a contract. It is important that this 
group is heard and that the faculty accommodates our needs.  
 


