
 
 
 

Ingeborg Rønning 
 
Mitt navn er Ingeborg Rønning, og jeg starter til høsten på mitt siste år av en bachelor i 
molekylærbiologi.  
 
Siden jeg startet på MatNat høsten 2019 har jeg vært aktiv i studentmiljøet på fakultetet. Jeg 
startet i fagutvalget, Helix, den første høsten min på MatNat og har vært der siden. I fjor 
våres fikk jeg også et verv i Realistutvalget, samt at jeg satt i fjorårets fadderstyre. 
Engasjementet mitt startet som et ønske om å bli kjent med andre studenter, og har bare 
utviklet seg siden. De ulike vervene jeg har hatt har gitt meg god kunnskap om fakultetet, 
som jeg tror vil komme godt med skulle jeg bli valgt som studentrepresentant i 
fakultetsstyret. Jeg har trivdes utrolig godt i vervene, men har et ønske om å bidra enda mer 
aktivt, og håper på å kunne møte nye utfordringer til høsten.  
 
Jeg stiller til valg for å bidra til at studentenes stemme blir hørt i fakultetsstyret. Mye av 
arbeidet som gjøres på fakultetsnivå er fjernt for oss studenter, og jeg håper å kunne bidra 
til at kommunikasjonen mellom studentmassen og fakultetsstyret er så god som mulig. Som 
studentrepresentant i fakultetsstyret på MatNat representerer man rundt 3 600 studenter. 
Skulle jeg bli valgt vil jeg jobbe for at hver og en av disse studentene skal bli hørt. 
 
Selv har jeg noen hjertesaker jeg ønsker å jobbe med i fakultetsstyret. Først ønsker jeg et 
tettere samarbeid med arbeidsmarkedet. Studenter på MatNat skal utdannes til å være 
attraktive på arbeidsmarkedet, og vi skal utdannes for et arbeidsmarked i det grønne skiftet. 
Dette var sentralt i rektorvalget før påske, som viser at dette allerede er en sak i fokus. I 
tillegg ønsker jeg å bidra til å forbedre læringsarealene på MatNat. Et godt arbeidsmiljø 
bidrar både til økt faglig utbytte og økt sosialisering. For at vi studenter skal trives på studiet, 
både faglig og sosialt, er det sentralt at det skal være givende å være på campus. Jeg vil altså 
jobbe for at læringsarealene på MatNat må forbedres, slik at det skal være attraktivt å være 
på campus. Min siste hjertesak knyttes opp mot UiB sitt mål om å bli et klimanøytralt 



universitet innen 2030. Siden januar i år har jeg vært ansatt som Bærekraftspilot ved UiB, 
der jeg jobber for å bidra til nettopp dette. MatNat besitter utrolig mye kompetanse 
innenfor bærekraft, både blant studenter og ansatte, som jeg ønsker å bidra til å løfte.  
 
Det siste året har bydd på en rekke utfordringer, både for administrasjonen på fakultetet, 
undervisere, og ikke minst studentene selv. Selv om vi heldigvis kommer til å få bukt med 
pandemien på et forhåpentligvis nærliggende tidspunkt tror jeg det er viktig å ta med seg 
erfaringer fra den digitale studietiden videre i undervisningen. Det er viktig at alle erfaringer, 
både positive og negative, tas med inn i videre arbeid for å forbedre all undervisning på 
MatNat – også digital undervisning – både i en normal hverdag og i en hverdag med tiltak. 
God kvalitet på undervisning er nøkkelen til fornøyde, og dyktige, studenter.   
 
Etter to år med engasjement på MatNat er jeg klar for nye utfordringer, og jeg håper at jeg 
får muligheten til å representere studentene i fakultetsstyret! 
 
 


