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Hei! For dere som ikke kjenner meg fra 
før av, så heter jeg Marit Baastad Ander-
sen. For dere som kjenner meg så heter 
jeg også Marit. Jeg er 22 år, kommer fra 
Drammen, og er svak for middels dårlig 
humor. 

Min SALTkarriere startet i Strikk&Drikk, 
fortsatte som styremedlem i 2018, og fra 
og med januar i år har jeg vært leder i 
den fine studentforeningen vår. Takket 
være mange flinke og engasjerte studen-
ter, øker stadig mengden aktiviteter og 
arrangementer SALT har å tilby. Dette 
er jeg veldig stolt av å få lov til å ta del i, 
og ikke minst er det litt stas å kunne si at 
jeg er SALTs første kvinnelige leder (ikke 
så verst at det kun tok 5 år, eller hva?). 
Jeg oppfordrer alle lærerstudenter til å ta 
steget og delta på arrangementer du synes 
høres spennende ut eller du tror passer 
for deg, det vil du ikke angre på. Lærer-
studentene er tross alt noe av det beste 
Trondheim har å by på, og her vil du fin-
ne mange av dem. 

Hilsen fra SALT-lederen
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Har 
du behov for å få 

hjelp ut av ditt skall, eller 
lei av å kun spise pizza til 

middag, kan du ta en rekke 
kurs gjennom SiT - Her er det 

snakk om kurs i alt fra sorg-
mestring, være passe sunn, 

hvordan takle ensomhet eller 
kanskje du er litt sjenert?

Har 
du en dårlig periode 

og trenger noen å snakke 
med har SiT tilbud fra en lett 
samtale med helsesøster eller 

studentprest til psykolog. Alt du 
trenger å gjøre er å ta første steg 

og ringe 73 53 86 30

Har 
du barn eller 

kanskje du er på 
vei? Hos SiT kan du 

søke om barneha-
geplass, du har eksa-

mensgaranti og du får 
garantert familiebolig 

og barnehageplass.

Leter 
du fortsatt 

etter en plass å bo? 
Eller ønsker du å flytte 
ut fra ditt nåværende 
kollektiv? SiT har flere 

boliger rundt om i byen 
som du kan søke på. Mer 
informasjon om bolige-

ne finner du på SiT 
sin nettside.

Ønsker 
du å røre litt på 

deg etter en lang dag 
på lesesalen? SiT har 5 
treningssentre, samt et 

yogasenter som du kan bli 
medlem av for en billig pen-
ge. Her kan du trene alene, 

bli med på gruppetimer 
eller kanskje prøve deg 

på squash?

Var det plutselig 
4 år siden du sist var hos tann-

legen og regningen kom på litt over 
et storstipend? Ikke fortvil! SiT kom-

mer deg til unnsetning! Du kan søke om 
tannhelserefusjon. Har du utgifter på mel-
lom 2000kr - 10 000kr kan du få 50% av 

pengene tilbake. Er det snakk om summer 
mellom 10 000 - 25 000kr har du tilbud 

på å få tilbake 75% av pengene - her er det 
viktig at du får et overslag av tannlegen og 
sender inn en søknad for godkjenning! Du 

får også 250 kr tilbakebetalt fra sit i året 
for en vanlig tannhelsesjekk - så nå er det 

ingenting som bør stoppe deg fra å ha 
det perfekte Hollywood smilet!

Har du blitt 
akutt syk på eksamen, men 

legevakten sender deg på dør? SiT 
legesenter på Gløs gir deg legeer-

klæring selv om du ikke har fastlege 
i Trondheim! De er spesialisert på 

studenthelse og tar imot alle så lenge 
det er kapasitet. Det er lange ventetider 
på å få fastlege her så husk å sette deg 

på venteliste om du vil ha fastlege 
her i studietiden!

Sit tilbyr!
Som student i Trondheim kan du benytte deg av mer enn kun kantine-

ne til SiT! 



Rekom-samarbeid

SALT har inngått et nytt samarbeid med 
REKOM som driver utestedene The Mint, 
Heidis og Kokomo. Utvalget Event og 
Næringsliv forteller at dette samarbeidet 
skal være med på å gjøre kommende fad-
deruker best mulig. I tillegg vil det nye 
samarbeidet gjøre det lettere for SALT å 
arrangere events.

Vi har snakket med lærerstudentene hva 
de tenker rundt samarbeidet: 

“Her må jeg si at arrangementkomiteen 
har gjort en skikkelig god jobb. Veldig 
fornøyd med at det etter fire år med fist-
pumping og løse hofter på studio, blir noe 
nytt!”

“Vet ikke så mye om det enda, men det er 
jo gøy med variasjon”

“Ble litt lei av Studio26 etter en lang fad-
deruke, og det er god stemning på Heidis. 
Jeg tenker at det handler om hvem du 
drar ut med enn hvor du drar”

“Vet ikke helt, men likte samarbeidet med 
Studio26 bedre. Men har ikke vært så mye 
på The Mint tidligere da.”

“Det er kjekt med flere tilbud, men kan 
ikke si at jeg har sjekket det ut.” 

“Jeg synes det er gøy å variere litt mer på 
hvor vi “kan” dra ut! Før var det et fast 
sted, men nå er det jo flere forskjellige. 
Karaokekvelder på Kokomo med hits fra 
2000-tallet er det jeg gleder meg mest til.”

SALT-medlemmer kommer gra-
tis inn på The Mint før 23.30 
alle dager. På Heidis kommer 
du gratis inn før 23.00 man-
dag-torsdag, og på Kokomo 
kommer du gratis inn før 23.30 
mandag-torsdag. Vi sees! 

I tillegg har SALT inngått et 
samarbeid med Trondheim 
Camping! SALT-medlemmer får 
20% avslag på minigolf ved 
fremvisning av SALT-bevis. 



Vårball 2019
 

8. mars var det duket for et storslått 
vårball! Lærerstudentene møtte opp 

i sine fineste dresser og kjoler, klar til en 
helaften på Thon Hotel Prinsen. Det ble 
servert en to-retters festmeny, og det ble 
holdt både taler, sang og kåringer i løpet 
av kvelden. Torberg Falch og Mari Nygård 

fra Institutt for lærerutdanning deltok 
også på kvelden, og bidro med flotte taler. 
Utover kvelden ble musikken skrudd opp 
og dansegulvet ble inntatt. Her ser dere et 
lite knippe av bilder som ble tatt i løpet av 
kvelden!  





David vs. goliat
Student i motvind- hva kan du 
gjøre?

Studenter ved NTNU er vi del av et 
stort maskineri, og det er ikke alltid 

hjulene går like lett rundt. Derfor har vi 
et kvalitetssikringssystem på plass som 
drives av engasjerte studenter og ansatte. 
Spørsmålet er da, vet du egentlig hvilke 
muligheter du har som student til å gjøre 
en forskjell i din studiehverdag?

I hvert emne blir det hvert semester valgt 
to referansestudenter med varaer. Re-

feransestudentenes hovedrolle er å være 
mellomleddet mellom studenter og faglæ-
rere. Referansestudentene tar opp saker, 
både positive og negative, med faglæ-
rerne som gjelder faget og studentenes 
trivsel. Sammen skal referansestudentene 
og faglærerne gjøre de endringene som 
er hensiktsmessige for å forbedre faget. 
Hva skjer da når referansegruppen saker 
ikke kommer igjennom? Eller når sakene 

blir for store og vi som studenter blir 
for små? Det er da studentdemokratiet 
kommer inn! Studentdemokratiet består 
av fem ulike elementer. Du som student 
er nederst på hierarkiet, men din stemme 
teller! Det er den som skal bli hørt. Når 
utfordringene går utenfor referansestu-
dentenes ressurser er neste steg å ta kon-
takt med Institutttillitsvalgte (ITV-ene) 
på ILU. De vil sammen med deg/dere bli 
enige om hva som skal gjøres videre. De 
kan sette deg/dere i kontakt med de rik-
tige menneskene, eller ta saken videre på 
dine/deres vegne. ITV-ene er studenter, 
men de har blitt valgt inn i jobben som 
tillitsvalgte for å representere studentenes 
rettigheter ved Instituttet. De kan kon-
taktes på Salt kontoret på Lysholm eller 
via mail: su-ilu@studentrad.org.ntnu.no. 
Resten av studentdemokratiets oppbyg-
ning ser dere i figuren under, om dere 
ønsker mer informasjon kan dere finne 



STUGGUs sudoku
Stuggu arrangerer forskjellige sosiale 

aktiviteter flere ganger i uka. På stuggu 
kan du komme for å spille spill som et 
studieavbrekk, være med på quiz hver 
torsdag, eller delta i fifa-turnering!

Løs denne sudokuen Stuggu har laget, 
og vær med i trekningen om å vinne 

gavekort til to på kino! 

Send mail med løsning til studentblad@
studentalt.no



Seks på lysholm
Vi har spurt lærerstudentene på Lysholm 
om deres beste middags-, eksamens og 
sjekketips! 

Lars Emil Sand Fuglum, 3R1

1. Hva er ditt beste middagstips? 
lage masse felles middager! Det er hyg-

gelig og du sparer penger 

2. Hva er ditt beste eksamenstips? 
Handle inn nok godteri til skippertak. 

3.  Hva er ditt beste sjekketips?
For å få folk til å prate spør jeg: ”hvis 

du skulle vært hvilket som helst dyr, hvil-
ket dyr ville du vært?” Selv ville jeg helst 
vært hund. 

Peder Søbstad, 3C 

1. Hva er ditt beste middagstips? 
Hjemmelaget italiensk pizza med to 

typer ost og spekeskinke. 

2. Hva er ditt beste eksamenstips? 
Ikke begynne å lese alt sammen på 

slutten. Det er viktig å jobbe jevnt. 

3. Hva er ditt beste sjekketips?
Smile å være glad! Det er også lurt å 

være frempå 

Amanda Farrag, 1A

1. Hva er ditt beste middagstips? 
Hjemmelaget pizza eller spagetti carbo-

nara! Godt og billig. 

2. Hva er ditt beste eksamenstips? 
Diskutere med venner, og ikke bare 

nilese selv. Da blir man bare stressa og lei

3. Hva er ditt beste sjekketips? 
Være seg selv! 



Joakim Hauger, Kroppsøving 4.året. 

1. Hva er ditt beste middagstips? 
Indisk!

2. Hva er ditt beste eksamenstips? 
Les med strukturerte venner og legg 

inn mye gøy i pausene 

3. Hva er ditt beste sjekketips? 
Jeg har veldig lang tunge, så jeg viser 

bare den.  

Olaf Bentzen, kroppsøving 4. året

 

1. Hva er ditt beste middagstips?
Brødskive med makrell i tomat. Billig, 

sunt og e(n)kkelt. 

2. Hva er ditt beste eksamenstips? 
Rikelig med pauser. 45min/15min all 

day. Ta taleopptak av pensum og hør på 
det mens man går. 

3. Hva er ditt beste sjekketips?
Kan bevege på ett øre. Jentene vil se 

mer.

Vilde Marlene Kristiansen, 2F

1. Hva er ditt beste middagstips?
Folk kaller meg bare Toro-gudinna 

2. Hva er ditt beste eksamenstips?
Før eksamenstida så synes jeg det er 

veldig greit å lage en plan for hva jeg må 
lese og når jeg må gjøre det. Da får jeg 
god oversikt og har en plan jeg kan for-
holde meg til, sånn at ikke alt blir så kao-
tisk. Eller er det lurt å sørge for å alltid ha 
noe digg Toro liggende i skapet

3. Hva er ditt beste sjekketips?
Vise screenshot av resultater på Stu-

dentWeb



Vil du trene?
Seks tips til deg som vil starte å trene!

1. Sett deg et mål! 
Det er lett å bite over for mye når man 

først bestemmer seg for å komme i gang 
med treningen. Et triks for å unngå denne 
fellen er å sette seg noen konkrete mål 
man vil oppnå. Her kan man bestemme 
seg for alt mulig. For eksempel å klare å 
løpe 1 km uten pause, til å endelig klare 
en pull-up! 

Lag deg kortsiktige mål for noen uker 
frem i tid, og ikke ta for deg for mye slik 
at du mister motivasjonen! 

2. Vær klar på at det kan bli tøft
Å komme i gang med treningen, det 

kan være krevende for enhver. De første 
øktene kan gjerne by på mye melkesyre 
og slitne muskler, dette må man bare være 
forberedt på! Musklene trenger tid til å bli 
vant til å bli brukt på disse nye måtene, og 
plagene vil gradvis gå fra vondt til deilig. 
Så ikke gi opp, selv om du sliter med å 
reise deg fra dassen! 

En dårlig treningsuke eller manglende 
fremgang betyr ikke at du vil mislykkes. 
Se på målene du har satt det, og vær for-
nøyd de gangene du klarer å gjennomføre 
en god økt.

3. Få deg en treningspartner
En treningspartner er alltid gull verdt, 

og i startfasen kan dette være en ekstra 
god motivasjon. Prøv å få med deg en 
venn og gjerne utfør en økt sammen. 
Nettopp dette å lide i fellesskap er en 
nydelig måte å bli bedre kjent med hver-
andre! Om personen har trent før er det 
bare en bonus, da kan hen hjelpe til med 
gode øvelser og teknikk. 

4. Treningsprogram
Hvis du ikke vet hva du skal gjøre 

mens du er på trening, blir det vanskelig å 
motivere seg. Har du ikke et treningspro-
gram kan du gjerne bruke internet til in-
spirasjon, eller kanskje spørre en bekjent 
om hjelp. Det vil hjelpe deg til å holde 
fokus og opprettholde motivasjonen.

5. Hold fokus på teknikk og gjennom-
føring

I starten handler det ikke om hvor tungt 
du løfter eller hvor langt du løper. Til å 
begynne med er det viktigste å gjennom-
føre treningen på en ordentlig måte, slik 
at man ikke lærer seg noen uvaner eller 
skader seg unødvendig. Resultatene kom-
mer etterhvert! 

6. Tenk positivt
Den beste treningsøkten er den du 

gjennomfører så godt du kan ut i fra 
dine forutsetninger. Om du blir nødt til 
å droppe økter, er det ingen grunn til å 
miste motivasjonen. Vær fornøyd med de 
øktene du gjennomfører, og kjenn på den 
gode følelsen hver gang det blir slik du 
har tenkt.



Ut på tur med Salt-Friluftsliv 

Helga 11.-14. april drog Friluftsliv i 
Hoddevik for å surfa. Det var 7 gira 

surfarar som drog frå Lerkendal stadion 
kl 08:30 torsdag morgon. Etter rundt 9 
timar i bil med «Vestlandet» (frå MGPjr) 
på repeat, og obligatorisk bollepause i 
Lom, kom vi endeleg fram. 

Noreg er kanskje ikkje det fyrste du ten-
kjar på når du høyrer surfing, men landet 
kan tilby noko heilt unikt med det flotte 
kystlandskapet og bratte terreng. Hod-
devik ligg ytterst på Stad, og der kan ein 
vandra berrføtt på kvit sand, omkransa av 
høge fjellsider. Når du køyrer ned ”hår-
nålsvingane” har du ei fantastisk utsikt. 
Hoddevik er ein ynda stad for surfarar frå 
heile verda. Staden er svært godt eigna 
for surf under ekstreme vindforhold på 
grunn av dei høge fjella som skjermar 
stranda frå den verste vinden. 

Torsdag kveld vart det felles middag, og 
info frå LaPoint angåande utstyr og surf. 
Morgonen etter, klokka 10, var det klart 
for fyrste surfeøkt med instruktørane. Vi 

var heldege med bølgjane denne helga, 
og fekk nok å bryna oss på. Gode bølgjar, 
kombinert med to fantastisk flinke in-
struktørar, gjorde at alle hadde ei enorm 
utvikling gjennom helga. Både dei som 
var litt meir erfarne, og dei som aldri had-
de sett eit surfebrett før. 

Resten av helga bestod av surfing, mat, 
soving; på repeat. Hyggjefaktoren var 
høg, med både brettspel og badestamp på 
kveldane. Ein tur til Hoddevik er ein unik 
oppleving som ein ikkje finn nokon andre 
stader i verda, med heilt rå turmogleghei-
tar, surfing og digg vibe. 

Tusen takk for ein strålande tur!



Praksis i utlandet
3. året kan du søke praksis i utlandet. Vi 

har snakket med noen av studentene 
som var i utlandet i år. Les hvordan de har 
hatt det! 

Hanna Våland– Zambia (Livingstone) 

Hvorfor valgte du å dra på utenland-
spraksis? 

For å få en annerledes praksisperiode og 
få nye utfordringer jeg ikke hadde fått i 
Norge. Jeg ønsket å oppleve og lære mer 
om den zambiske kulturen og det zam-
biske skolesystemet, da dette er veldig 
annerledes enn det norske. 

Fortell kort om hva du opplevde

Vi fikk vi muligheten til å undervise 45 
positive og lærevillige zambiske 5.klassin-
ger, og vi ble også godt kjent med skolen 
og de ansatte. I tillegg fikk vi mange unike 
afrikanske opplevelser. Koordinatorene 
våre tok oss med hjem til seg, på besøk 
til barnehjem, eldrehjem og andre lokale 
skoler og de lærte oss å tilberede tradisjo-
nell zambisk mat. Vi var også på safari og 
vi fikk sett og badet i Victoria falls, feiret 
kvinnedagen på tradisjonell måte med 
de lokale, vi har matet elefanter og vi har 
testet utelivet i Livingstone. 

Hva er hovedforskjellen(e) mellom prak-
sisen i Zambia sammenlignet med praksi-
sen i Norge?

I Zambia har de mye færre ressurser enn 
det vi ser i det norske klasserommet. 
I tillegg er klassene mye større, og har 
gjerne 50 elever på kun 1 lærer. Dette gjør 
at undervisningen er mye mer mekanisk 
enn det vi var vant med fra tidligere. 
Elevene delte lærebøker og hadde sjeldent 

eller aldri gruppearbeid. Skolehverdagen 
var altså veldig lite variert. Vi brukte der-
for mye tid på å innføre gruppearbeid og 
stasjonsarbeid. Dette var til tider ganske 
utfordrende, men det var veldig gøy da vi 
fikk det til! 

Har du noen tips eller oppfordringer til 
studenter som ønsker å dra på utenland-
spraksis?

Søk! Å dra på utelandspraksis har vært en 
fantastisk opplevelse, som jeg skulle ønske 
jeg kunne gjort flere ganger. Jeg vet at alle 
vi 16 som var i Livingstone er utrolig for-
nøyde med vårt opphold i både landet og 
på skolene. Vi har blitt en veldig fin gjeng, 
og vi har lært og opplevd mye sammen, i 
tillegg til at vi ble utrolig godt tatt i mot av 
det zambiske samfunnet. 

 

Anne Marte Stakkeland – Canada

Hvorfor valgte du å dra på utenland-
spraksis? 

Jeg valgte å dra på utenlandspraksis først 
og fremst for å oppleve skolekulturen og 
skolesystemet i et annet land enn Norge, 
samtidig som jeg ønsket å utfordre meg 
selv og forbedre språkkunnskapene mine. 

Fortell kort om hva du opplevde

Jeg opplevde å ha praksis i et av Torontos 
«fine» strøk, hvor økonomien til foreldre-
ne var over gjennomsnittet god. Andre 
opplevde skoler med større utfordringer 
på grunn av store kulturelle forskjeller 
blant elevene. Vi som var i Canada var 
blant i CN Tower, som tidligere var ver-
dens høyeste frittstående bygning, Niagra 



Praksis i utlandet
Falls og hockeykamp. Er du også interes-
sert i å besøke New York, er det bare en 
times flytur unna. 

Hva er hovedforskjellen(e) mellom prak-
sisen i Canada sammenlignet med praksi-
sen i Norge? 

Hovedforskjellen mellom praksisen i 
Canada sammenlignet med praksisen i 
Norge var selvfølgelig at alt foregikk på 
engelsk og at hver av oss studentene had-
de hver vår praksislærer. Ellers er Canada 
et veldig multikulturelt land og derfor 
finner vi store forskjeller fra skole til skole 
i byen. 

Har du noen tips eller oppfordringer til 
studenter som ønsker å dra på utenland-
spraksis?

Jeg vil anbefale absolutt alle til å dra på 
utenlandspraksis i og med at du vil få 
en helt fantastisk opplevelse hvor du vil 
møte en helt annen kultur, møte mange 
forskjellige mennesker og se hvordan 
skolene fungerer i et helt annet samfunn 
enn hva du gjerne har erfart tidligere. 
Ikke nok med det så vil du ha masse tid 
til å oppleve hva ditt land har å by på av 
opplevelser og aktiviteter. 

Vilde Fossum Walaker – Australia 

Hvorfor valgte du å dra på utenland-
spraksis?

Jeg dro på utenlandspraksis fordi det er 
en unik erfaring å ta med seg inn i ar-
beidslivet. Det å få muligheten til å reise 

til andre siden av jorden og få oppleve 
skolesystemet og kulturen på nært hold er 
utrolig spennende og lærerikt. 

Fortell kort om hva du opplevde 

I løpet av de fem ukene vi hadde praksis i 
Newcastle ble vi godt kjent med praksis-
lærerne. Dette resulterte i flere utfulkter, 
blant annet tur på seilbåt, besøk på vin-
gård og et par fuktige kvelder på lokale 
utesteder og nattklubber. I tillegg dro vi 
en helg til Sydney for å feire ”Sydney Gay 
and Lesbian Marde Gras Parade”, som 
er en av verdens største gatefester! Un-
dervisningen jeg hadde ble ofte knyttet 
opp mot Norge, og elevene syntes det var 
spennende å høre om snø, male nordlys 
og dramatisere ”De tre bukkene bruse”. 

Hva er hovedforskjellen(e) mellom prak-
sisen i Australia sammenlignet med prak-
sisen i Norge? 

I Australia er det stort fokus på disiplin, 
og respekt for lærerne. Jeg var på en pri-
vat katolsk barneskole, så her var disipli-
nen enda strengere enn på de offentlige 
skolene. Likevel kunne man merke at læ-
rerne hadde et ønske om at elevene skulle 
lykkes på skolen, og begrepet ”tough love” 
ble mye brukt. 

Har du noen tips eller oppfordringer til 
studenter som ønsker å dra på utenland-
spraksis? 

Jeg vil anbefale alle om å søke å dra på 
utenlandspraksis! Det er en unik opple-
velse jeg aldri ville vært foruten, og jeg 
sitter igjen med fantastiske minner. Det 
aller beste er det utrolig gode samholdet 
vi som har reist sammen har fått, og alle 
de fantastiske menneskene vi har møtt. 



Anders Tandberg – Spania 

Hvorfor valgte du å dra på utenland-
spraksis? 

For å oppleve noe nytt og se forskjeller 
på skolene i Norge og Spania. I tillegg får 
man sammenhengende praksis som er 
sykt digg! 

Fortell kort om hva du opplevde

Jeg fikk oppleve to ulike skolesystem, 
lært om hvordan den norske skolen i 
Spania fungerer i det spanske samfunnet. 
I tillegg fikk vi vinterferie der nede. Da 
fikk vi reist rundt til ulike byer og opp-
levd spansk kultur. Det er masse å gjøre i 
området, så man kjeder seg aldri! 

Hva er hovedforskjellene mellom praksi-
sen i Spania sammenlignet med praksisen 
i Norge? 

Hovedforskjellene er at man følger ikke 
praksislæreren sin, men følger klassen. 
lærerne der nede har fag på ulike trinn, 
derfor kan det hende du får flere fag som 
du ikke har, men allikevel får fagene dine! 
Det er en 1-13 skole, så man ser et sam-
hold mellom elevene på et helt annet nivå 
enn det man gjør i Norge. 

Har du noen tips eller oppfordringer til 
studenter som ønsker å dra på utenland-
spraksis? 

Søk! Det er drit gøy og man blir kjent 
med folk fra andre steder i verden. Du 
blir også veldig godt kjent med de du drar 
med. Det uten tvil verdt det! 

Ingri Sørbøen og Stine Meling - Island

Hvorfor valgte du å dra på utenlands-
praksis? 

Sykt bra spørsmål. Vi ville gjøre noe litt 
annet, utfordre oss på ulike områder, 
oppleve en annen skolekultur i ett land 
med samme ressurser som i Norge og en 
opplevelse for livet. Det er forutsigbart 
med tanke på at du vet hvilken gruppe du 
reiser med. Du kan risikere å havne langt 
unna Trondheim i praksis, og da synes vi 
det er bedre å ha valgt det selv. 

 

Fortell kort om hva du opplevde

Geysir, Blue Lagoon, ridetur på Islands-
hest, spektakulære fossefall, Black be-
ach med enorme naturkrefter, Islands 
MGP-finale, koselige kafeer, ble kjent med 
lokalbefolkningen, å være fremmedspråk-
lig i et klasserom og undervise på et annet 
språk enn norsk, undervise de yngste 
elevene uten å bruke språk som kommu-
nikasjon, men benytte oss av kroppsspråk 
og billig godteri.

 

Hva er hovedforskjellen(e) mellom prak-
sisen i ditt land sammenlignet med prak-
sisen i Norge? 

Mye observasjon i starten for å bli kjent 
med skolekulturen, elevene, lærerne og 
hvordan skolehverdagen på Island er. Vi 
hadde en faglærer som vi fulgte timene til 
og underviste i. Det var veldig ålreit å da 
det å forholde seg til. I tillegg var skolen 
og lærerne veldig fleksible når det gjaldt 
hvilke timer vi ønsket å observere i og var 
åpne for at vi fikk med oss så mye som 
mulig. 

Praksis i utlandet



Praksis i utlandet
Har du noen tips eller oppfordringer til 
studenter som ønsker å dra på utenland-
spraksis?

GÅ FOR DET! Begynn å spar penger så 
fort du vet at du skal dra og sett av penger 
fra storstipendet du får i august. Kommer 
langt med det! Ikke tenk at språket er en 
hindring, for det er det ikke. På Island 
er det mange som snakker godt engelsk, 
både elever og lærere. I tillegg kan noen 
av lærerne skandinavisk så det går fint an 
å kommunisere på norsk. 

Ta med kamera – det er mye kult og ta 
bilder av! Sett av penger til utflukter og 
aktiviteter, og benytt helgene til opplevel-
ser.







Strikk og drikk
Vi samles i godt lag og holder stort sett til 
på Edgar Kafé på Samfundet annenhver 
søndag. Vi ønsker alle velkommen! Ta 
med strikketøy eller annet håndarbeid, 
men kom også uten dersom du ønsker 
det. Man trenger ikke kunne strikke for 
å delta, men om du har lyst til å lære 
vil du få god hjelp her. Med jevne mel-
lomrom inviterer vi til strikkekino, og 
“lær å strikk” arrangement. Dette blir 
postet på SALT sine profiler på Insta-
gram og Snapchat. I tillegg har vi også 
vår egen Facebook-profil der vi prøver 
å holde dere oppdaterte <3 Der heter vi 
Strikk&Drikk. I dag vil vi promotere 
drikke-delen, og frister med to oppskrif-
ter som vi synes passer godt til både 
håndarbeid og kos.

Kaffe mocca - 2 porsjoner
Ingredienser:
1/2 liter helmelk
2 stk espresso
2 ss ferdig sjokoladesaus
2 ts revet kokesjokolade eller kakaopul-
ver (kan sløyfes) 

1. Kok opp melk. Tips: bruk en stavmik-
ser for å gjøre den varme melken mer 
luftig. 
2. Lag espresso. Lag sterk kaffe om du 
ikke har en espressomaskin.
3. Ha sjokoladesaus i serveringsglass og 
hell i varm melk. 
4. Hell i espressokaffe og rør forsiktig 
med en skje.

Tequila Sunrise - 1 porsjon
Ingredienser:                                 
4 cl tequila
Ferskpresset appelsinjuice
Grenadin
Isbiter

Fyll glasset med is. Ha i tequila og juice. 
Rør med en barskje. Hell grenadin forsik-
tig over en barskje og ned langs kanten, 
vips, og du er klar for en mexicansk sol-
oppgang. Bruk litt tropisk garnityr og nyt.
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