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Forord 

Et studentliv er kort. Tradisjonene overleveres gjennom gjentagelse. På veien 

kan man fort miste mye av historien. Denne boka er et forsøk på å dokumentere 

historien til studentengasjementet ved institutt for lærerutdanning ved NTNU, 

med spesielt fokus på Studentforeningen SALT. Foreningen fyller fire år når 

denne boka føres i pennen. I andre deler av samfunnet kan fire år virke kort. I 

studentsammenheng er det en hel studietid. De fleste som nå studerer ved 

grunnskolelærerutdanningen kan ikke huske at det ikke fantes en 

studentforening for bare få år siden. De aller fleste tror kanskje at foreningen har 

eksistert mye lenger. Dette viser også hvor lett historien glipper, og hvorfor det 

derfor kan være viktig å dokumentere den. Mitt ønske er at denne boka kan være 

til glede og inspirasjon for nye studentkull som engasjerer seg i SALT. Jeg vil 

også oppfordre dere som leser denne til å skrive videre på historien. 

 Som initiativtaker og første leder har jeg vært så heldig å se ide bli til 

virkelighet. SALT har blitt akkurat det vi så for oss da vi startet opp høsten 

2013. Å gå fra ingenting til en forening med solid økonomi og flere hundre 

deltakere på våre arrangementer hvert år er imponerende. Dette hadde ikke gått 

uten innsats fra hver enkelt som har deltatt i oppbyggingen. En del 

nøkkelpersoner vil bli nevnt i boka, men det er veldig mange som ikke er nevnt 

som har kommet med uvurderlige bidrag. Jeg vil takke alle disse så mye for 

innsatsen! 
 

 

 

 
 

 

Morten Djupdal, tidligere leder i SALT 
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Fra ide til virkelighet 

I dette kapittelet vil jeg oppsummere SALT fra ide til virkelighet. En 

ide ble født hos noen studenter, og historien viser at man kan få til 

mye, bare man lager en plattform der mennesker kan få utløp for sitt 

engasjement. Tage Elander brukte å si at politikernes rolle er bygge 

dansegulv som folk kan danse livene sine på. SALT har vært et 

springbrett for mange gode ideer. Ideer som ellers bare hadde blitt prat 

i kantina har blitt til virkelighet. Dyktige, engasjerte studenter som 

kunne ha brukt engasjementet sitt på Studentersamfundet, NTNUi 

eller andre steder har heller valgt å bruke det på Studentforeningen 

SALT, og miljøet på skolen vår. Dette er historien om hvordan en ide 

ble til virkelighet.  

En bølgedal (2010-2013) 

Høsten 2013 hadde studentengasjementet på Rotvoll nådd et 

bunnpunkt, både historisk så langt vi vet, og sammenlignet med andre 

campus/studiesteder i Trondheim. I tidligere tider hadde man opplevd 

mye større engasjement, med Pedrock som et naturlig eksempel. 

Denne festivalen trakk 3000 tilskuere til Rotvoll i 2005 og var 

arrangert av lærerstudenter med oppstart i 2003. Festivalen måtte 

dessverre legge inn årene i 2006, og Rotvoll og byen mistet et tilbud 1  

Avdelingen hadde i 2013 overkant av 1500 studenter. 

Rotvollrevyen (som hadde eksistert i 20 år) hadde blitt avlyst og 

nedlagt året før. Det studentdemokratiske organet, Studentutvalget, 

hadde ikke hatt aktivitet på tre år. Studentkjelleren Stuggu var fortsatt 

i drift, men hadde kun tre stykker i styret på dette tidspunktet. Denne 

kjelleren hadde også eksistert i 20 år, kanskje lenger.  

 Pedagogstudentene var den eneste organisasjonen som hadde 

virksomhet av noe særlig omfang. Pedagogstudentene er 

studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, og således en 

                                                
1 Kommunen slår spikeren i Pedrock-kista https://dusken.no/artikkel/20483/kommunen-slar-spikeren-i-pedrock-

kista/ 
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fagforening. Selv om lokallaget forsøkte å gjøre så godt den kunne, 

både ved å arrangere sosiale aktiviteter og være et ombud for 

studentene, så manglet det mye for at man kunne snakke om at man 

hadde et helhetlig godt frivillighetsmiljø ved lærerstudiet.  

En ide blir født 

Det var ofte en kantinediskusjon knyttet til at “det burde skje mer på 

Rotvoll”. Samtidig opplevde man at de som hadde 

organisasjonserfaring og engasjement fikk utløp for dette på andre 

arenaer, for eksempel gjennom Studentersamfundet eller UKA.  

 Det hele startet med at vi var en gjeng som hadde hørt at det var 

vanlig for andre studieretninger å dra på tur til Åre om vinteren. Dette 

var noe flere av oss savnet. Didrik Leganger og Morten Djupdal hadde 

vært faddere sammen denne høsten, og hadde snakket mye om at det 

burde settes i gang en linjeforening. Ryktene gikk, og etter en stund 

kom det for en dag at flere syslet med tanken. En sen kveld på 

Samfundet kom Morten og Didrik i prat med Sindre Garcia som også 

hadde tenkt på å starte en forening. Noen dager senere ble de enige om 

å slå seg sammen, og starte foreningen. Morten hadde jobbet en tid 

med å se på organisasjonsstruktur og vedtekter, og man begynte 

arbeidet med å få med seg engasjerte folk. 

 Modellen til STØH (Studentforeningen ved Handelshøyskolen i 

Trondheim) vekket mest interesse. Det interessante med den var at den 

kombinerte tillitsvalgtsystemet og det sosiale i en og samme 

organisasjon. Dette har senere vært den fundamentale bærebjelken i 

SALT sin virksomhet, og ideen om at studentpolitikk og det sosiale 

går hånd i hånd og er gjensidig styrkende har vært gjennomsyrende 

siden oppstarten.  

  Tidlig diskuterte man flere organisasjonsmodeller. Man endte 

opp med en der man hadde et sentralt styre som hadde overordnet 

ansvar for både det sosiale og det studentpolitiske. Under dette hadde 

man tillitsvalgte i hver klasse, og man hadde sosiale underutvalg.  
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Startkapital 

Når man skal starte opp en forening er man avhengig av engasjement. 

Det er den viktigste ingrediensen. Samtidig er det en kjensgjerning at 

man faktisk er nødt til å ha noen kroner for å få ting opp og stå.  

 SALT ble etablert i rekordfart.  Hovedgrunnen til dette var at vi 

måtte rekke søknadsfristen til Studentsamskipnadens støtteordning. 

Det ble skrevet en søknad der man ba om penger for å få i gang en 

forening for lærerstudentene. Søknaden ble blankt avslått av 

Kulturstyret. Dette var ikke det svaret vi hadde ventet oss. Likevel var 

vi ikke helt slått. Selv om Kulturstyret ikke hadde tro på oss, så ville 

vi ikke gi oss. Etter noe sondering fikk tak i revyens 

overskuddsmidler. På den måten kunne en nedlagt organisasjon gi nytt 

liv til en ny organisasjon. Dette tilskuddet var helt avgjørende for at vi 

kom i gang. Uten dette er det trolig at det hadde tatt mye lenger tid før 

man hadde klart å stable en ordentlig organisasjon på beina. 

 Senere var vi heldige å få støtte fra ledelsen, nærmere bestemt 

Camilla Trud Nereid. Berit Gilde og Øystein Wormdal var også 

viktige medspillere. Dette vil utfyllende bli beskrevet i et senere 

kapittel. Litt senere var vi også heldige. Når vi skulle ta en liten 

ryddesjau på kontoret ble vi nysgjerrige. Det ble oppdaget en 

kontoutskrift knyttet til en konto tilhørende det gamle studentutvalget. 

Denne informasjonen viste seg å være gull verdt. Etter mye frem og 

tilbake med banken, underskrift fra den gamle lederen fra 2010 og 

bekreftelse fra administrasjonen fikk vi tak i kontoen. Til alles store 

glede var det hele 25.000 kroner der! Dette ble viktige 

investeringsmidler i oppstartsfasen. 
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Problemer i sikte 

Etterhvert kom vi godt i gang med det sosiale. Virksomheten økte, og 

vi fikk knyttet til oss en løst organisert friluftslivsgruppe som hadde 

blitt til etter initiativ fra Dagrun Brandvik og Margit Hoen Hersleth 

året før. Denne gruppa har etterhvert blitt til et av SALTs største 

utvalg. Dette kommer vi tilbake til i et senere kapittel.  

  Når det kom til det studentpolitiske var det større problemer i 

sikte. Vi fikk nyss i at Studentparlamentet ved HiST hadde tatt 

initiativ til å starte opp igjen Studentutvalget i samarbeid med utreder 

Øystein Wormdal. Vi prøvde til ingen nytte å legge frem ideen om at 

dette møtet måtte utsettes, slik at vi kunne få til visjonen vår om en 

forening som både var studentpolitisk organ og sosial forening.  

 Det hele endte med at Morten Djupdal og Didrik Leganger dro 

på dette oppstartsmøtet, og stilte til valg som medlemmer av 

Studentutvalget. Morten fikk også gjennomslag for at man ikke skulle 

velge leder der og da, men at det nye Studentutvalget skulle 

internkonstituere seg. Når man da kom i gang stilte Morten til leder. 

Han hadde også blitt valgt som en av to studentrepresentanter til 

avdelingsstyret (skolens høyeste organ). Aktiviteten i det nye 

Studentutvalget var ikke tilstede. Over nyttår ble det enighet om å 

legge det ned, og det ble arrangert et nytt allmøte der man vedtok at 

SALT skulle ta på seg rollen som studentorgan. Øystein Wormdal var 

i utgangspunktet skeptisk, men har senere uttalt at han ser at dette har 

fungert godt. Nå er det full støtte fra administrasjonen på at ordningen 

vi har i dag er en bra ordning. 

 Morten og Sindre stilte også som representanter til 

Studentparlamentet ved HiST. Dette gjorde at hele det studentpolitiske 

apparatet hadde tilknytning til SALT uformelt. Senere fikk vi gjennom 

vedtektsendringer på allmøte formalisert dette, og fått inn i vedtektene 

at SALT er det studentpolitiske organet ved FLT, senere ILU. 
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HiST blir NTNU 

Våren 2015 bestemmer leder Morten Djupdal seg for å stille som leder 

av Studentparlamentet ved HiST. I denne rollen kunne han ikke 

fortsette som SALT-leder. Etter nesten to år i lederstolen var det på 

tide at andre skulle ta over ledertrøyen. Didrik Leganger, som hadde 

vært med i styret helt fra starten, tok over som leder. I hans 

lederperiode skulle det vise seg at det kom mange nye utfordringer 

som måtte takles, og det ville komme mye motstand mot SALTs måte 

å drive studentpolitisk arbeid på.  

 SALT slet også med rekrutteringen, og man begynte å bli redd 

for fremtiden. Da allmøtet kom høsten 2015 hadde man verken 

kandidat til sosialansvarlig eller politisk nestleder. Heldigvis var det to 

tøffe damer som turte å rekke opp hånden og stille til vervene. Begge 

to viste seg å være store ressurser, som skulle bli viktige fremover. 

 Det ble våren 2016 vedtatt at HiST skulle fusjoneres med 

NTNU. Dette betydde nye tider, og mange prosesser med endring og 

mye usikkerhet. Med tidligere leder Morten i lederposisjon i 

Studentparlamentet og Didrik som SALT-leder ble det et tett 

samarbeid. Man sørget for at tillitsvalgte ved fakultet for lærer og 

tolkeutdanning fikk den samme godtgjøringen som tillitsvalgte ved 

andre fakultet ved NTNU. Man sørget også for å endre tittelen til 

fakultetstillitsvalgt, slik at de fra NTNU skulle anerkjenne våre 

tillitsvalgte som likeverdige. Studentutvalget skiftet også navn til 

studentrådet, siden det er navnet på tillitsvalgtorganet på fakultetsnivå 

ved NTNU.  

 I hele 2016 var lærerutdanningen et eget fakultet. SALT jobbet 

tett sammen med ledelsen ved fakultetet for at man skulle få et 

utdanningsvitenskapelig fakultet ved NTNU. Dette gikk ikke, og 

lærerutdanningen fra HiST og Program for lærerutdanning ved NTNU 

ble slått sammen til Institutt for lærerutdanning fra 01.01.2017. Dette 

skapte usikkerhet om SALTs rolle som studentpolitisk organ.  

 Etterhvert ble det klart at lektorstudentene ved NTNU hadde 
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tilhørigheten til sine faginstitutt, og ikke til program for 

lærerutdanning. Dette betydde at studentene som hørte til program for 

lærerutdanning i stor grad dreide seg om deltidsstudenter og studenter 

som tok påbygging. De hadde svak organisering, og ingen sosiale 

foreninger.  

 Over nyåret ble det avholdt allmøte for alle de nye studentene 

ved institutt for lærerutdanning. Der ble det vedtatt at SALT fortsatt 

skulle være studentpolitisk organ for studentene, men nå på 

instituttnivå. De fakultetstillitsvalgte skiftet tittel til instituttillitsvalgte, 

og virksomheten kunne fortsette som før. Den nye instituttlederen, 

Torberg Falch viste seg å være svært god støttespiller, og tok i mot 

SALT med åpne armer. Overgangen til NTNU krevde mye, men etter 

halvannet år med en masse jobb fikk man et godt resultat.  

 

Æresmedlem 

SALT har til nå utnevnt kun ett æresmedlem. At denne dama fikk 

denne æren er ingen tilfeldighet. Camilla Trud Nereid var dekan ved 

Fakultet for lærerutdanning fra 2011 til 2017. Hun støttet fra første 

dag opp om initiativet, og har vært helt uvurderlig for at SALT har 

lykkes. En ting er økonomisk støtte, men det er først og fremst den 

andre støtten direkte som har betydd mye. Camilla har et stort hjerte, 

og har hjulpet mange studenter som har havnet i vanskelige 

situasjoner. Hun tok alltid studentene på alvor, og endret utdanningen 

etter våre innspill. Da hun søkte på nye jobb spurte hun tidligere leder 

Morten og leder Didrik om de kunne være referanse for henne i den 

forbindelsen. Det er lite trolig at mange andre ledere i høyere 

utdanning har bedt om å får studentene sine som referanser.  

 Camillas visjon var å være studentenes dekan. Det klarte hun 

med glans! Hun gav alltid hver enkelt student en velkomstklem da de 

begynte på studiet. Lærerstudenter vil i mange år fremover nyte godt 

av fruktene etter hennes arbeid. Hun jobber fortsatt med 



 
13 

 

lærerutdanning, nå som kommunaldirektør for oppvekst i Trondheim 

kommune. 

 

Camilla Trud Nereid mottar beviset på at hun er utnevnt til 

æresmedlem høsten 2016 
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Utvalgene 

Stuggu 

Vi vet at det første kullet som gikk ut av Rotvoll i 1994 brukte Stuggu, 

og den har derfor eksistert i så lenge lærerutdanningen har vært på 

Rotvoll. Om man hadde et slikt kjellertilbud også da lærerskolen var 

på Byåsen har vi ikke klart å finne ut av. Likevel er det sikkert at det 

har vært virksomhet over lenger tid. I et organisasjonskart fra 2007 

ligger Stuggu som en organisasjon under studentutvalget. Da 

studentutvalget opphørte sin virksomhet, ble bare kjelleren drevet 

videre med eget eget styre som supplerte seg selv. 

 Høsten 2013 da vi hadde fått i gang SALT var nestlederen, 

Sindre Garcia, en av de tre gjenværende styremedlemmene i Stuggu. 

Det ble snakket om at Stuggu burde fusjoneres inn i SALT. Etter en 

diskusjon internt tok de tre avgjørelsen om at dette skulle skje. Sindre 

skulle til Australia på utenlandspraksis, og de to andre 

styremedlemmene gav seg. En fredag fikk Morten Djupdal beskjed 

om at om ikke Stuggu var ryddet og klar innen mandag, så kom skolen 

til å stenge av den og vi ville miste den som studentkjeller. Morten 

Djupdal og Mari Vidste tok bilen opp til Rotvoll, og ryddet og ordnet. 

Stuggu var reddet, og SALT startet et nytt kapittel. I halvåret som 

skulle komme fungerte kontoret på Stuggu som kontor for hele SALT. 

Det ble kjøpt inn kjøleskap og kaffetrakter. Frem til høsten 2014 var 

det her SALT drev hele sin virksomhet. 

 Driften på Stuggu kom i gang igjen, og man fikk etablert en 

Stuggugjeng. Bente Hagen gikk inn som leder, og hun fikk med seg en 

rekke flinke folk, som Simen Nyutsumoen som senere ble leder. 

Etterhvert ble den tradisjonsrike Stugguquizen etablert, med onsdag 

16.00 som fast tidspunkt. Gratis vafler har også vært et tilbud helt fra 

starten.  Simen  

 Stuggu har vært et samlingspunkt for mange generasjoner 
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lærerstudenter. Når ILU flytter til Kalvskinnet vil man ta med seg 

tradisjonen videre i nytt lokale. 

 

SALT friluftsliv 

Frøet som skulle bli til SALT friluftsliv var allerede sådd før SALT 

ble startet. Dagrun Brandvik og Margit Hoen Herslet hadde startet 

arbeidet med å få i gang en friluftslivgruppe våren 2013. Etterhvert 

fant man ut at det var lurt å samle kreftene, og se tingene i 

sammenheng. SALT friluftsliv hadde sin oppstartstur til Bymarka 01. 

oktober 2013. Der var det bålkos og sjokolade i store mengder.   

Oppstartsturen 1.oktober 2013 

 

Margit Hersleth ble valgt som den første lederen, og satt helt frem til 

31.12.2015. Videre har utvalget fått i gang mye aktivitet, som 

inkluderer turer for de som er interessert i friluftsliv for 

viderekommende. Eksempler som kan nevnes er surfeturer til Stadt og 

toppturer til fjells. Utvalget har også hatt flere lavterskelturer til hytta i 

Tydalen, og småturer omtrent hver uke.  

 Mye blir til ved tilfeldigheter. En artig ting er hvordan hytta i 
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Tydalen ble oppdaget. SALTs første leder Morten hadde vært på 

leirskole med Rosenborg skole på Tydalshytta, og kunne tipse SALT 

friluftsliv om denne. En annen tilfeldighet man kan trekke frem er 

hvordan Surfeturene ble til. Traskeladden, som er STØH sin 

friluftslivgruppe kom med en henvendelse til Margit om kanskje 

SALT ønsket å bli med. Lederen, Øystein Strøm Røvde hadde 

tidligere vært student på lærerutdanninga. Turen ble populær, og 

SALT friluftsliv har fortsatt med den siden dette.  

 

 
Første hyttetur til Tydalen, 14-16 mars 2014 

 

SALT Avdelingens fagutvalg 

Dette utvalget fikk en kort levetid, men gjorde mye bra. Utvalget ble i 

dets levetid ledet av Guro Foslie, som tok initiativ til mange 

arrangement. Dorte By Rise var også veldig aktiv i dette utvalget. De 

arrangerte blant annet foredrag med Erlend Moen og Håvard Tjora. 

Disse foredragene dro begge over 200 tilhørere. Etterhvert ble utvalget 

nedlagt, og foredrag har siden blitt arrangert av styremedlemmer. 

Kanskje vil det gjenoppstå? 
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En klype SALT 

En klype SALT er SALT sitt foreningsblad. Bladet leses flittig av 

studentene på campus, og er et viktig element for å skape samhold. De 

fleste historier fortelles best av de som har opplevd dem selv, og 

forfatteren har derfor valgt å gjengi bladets grunnlegger og første 

redaktørs avskjedshilsen i bladet våren 2017. Teksten er skrevet av 

Sara Gaasø: 

 

For 3 år siden, i høstsemesteret 2014, satte jeg mine føtter på Rotvoll 

for første gang. Det var fadderuke og som fadderbarn var jeg spent på 

hva fadderuken og resten av semesteret ville bringe. Året før hadde 

jeg fått plass på lektorutdanningen i matematikk og fysikk på NTNU, 

men fant etter hvert ut at det ble litt for mye fag, og litt for lite praksis 

for min del. Noe som også var med på å avgjørelsen om å søke på 

lærer (5-10) i realfag på HiST. Ideen om å starte opp en 

studentavis/studentblad fikk jeg fra året jeg gikk lektor. 

Linjeforeningen til lektorstudentene i realfag på NTNU, Spanskrøret, 

har en linjeforeningsavis som heter Vitnemålet, og det var her jeg tok 

ideen fra. Før fadderuken hadde jeg undersøkt nettsiden til SALT og 

prøvd å satt meg litt inn i hva som fantes av utvalg og om det var noe 

jeg så for meg at jeg kunne engasjere meg i. Det var da jeg oppdaget 

at SALT enda ikke hadde en studentavis/studentblad. Allerede da jeg 

gikk lektor hadde jeg et lite ønske om å blir med i redaksjonen til 

linjeforeningsavisen, men så langt kom jeg aldri. Derfor så jeg en 

mulighet til å starte noe eget da jeg fant ut at SALT ikke enda hadde 

en redaksjon. I løpet av den første  uken (fadderuken) sendte jeg en 

mail til SALT og spurte om det var noe mulighet for å kunne starte 

opp en avis. 

 

Her er eposten som ble sendt til SALT-leder Morten Djupdal 
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Hei Hei. 

Jeg har sett meg litt om på internettsiden til SALT og oppdaget at dere 

ikke har 

linjeforeningsavis. 

I fjor gikk jeg LUR på NTNU og da hadde vi en linjeforeningsavis som 

vi kalte 

Vitnemålet. 

Denne avisen ble veldig godt motatt av studentene og var også en 

måte å holde seg 

oppdatert på hva som skjedde innen linjeforeningen. 

Avisen hadde ikke mange utgivelser i året, mellom 1-3 i semesteret, og 

da var det en egen 

redaksjon som jobbet med dette. 

Det var sjelden faste forfattere og ofte varierende innslag. 

Alt fra sladder til presentasjoner av styret ble gjort i denne avisen. 

Vitnemålet hadde egen bruker på både snapchat og instagram. En god 

del av disse 

bildene kom også med i utgivelsene. 

Egen e-mail hadde de også der studentene kunne komme med innspill 

eller forslag til hva 

som skulle være med i neste utgave. 

En linjeforeningsavis åpner for mange muligheter. Blandt annet kan 

både Stuggu og 

friluftsgruppen for eksempel reklamere for arrangement her. 

Det koster jo litt å produsere en avis, men det er mulig å skaffe 

sponsorer mot 

reklamering på baksiden av utgavene. 

Noe som fører til at dette kan bli et kostnadsfritt prosjekt. Alt arbeidet 

blir jo gjort frivillig 

av studentene i forkant. 

Det hadde vært kjempegøy å fått til noe slikt tror jeg. Det gjør jo også 

at det kanskje blir 
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et litt bedre samhold for studenter på ALT. 

I redaksjonen bør det være representanter fra både lærer og tolk 

studiene. Jeg stiller meg gjerne frivillig til å prøve å få satt igang et 

slikt prosjekt, så fremt det er interesse for det og jeg får et klarsignal 

fra styret ;) 

mvh 

Sara Gassø (lærer 5-10. Realfag. Fadderbarn) 

 

Slik begynte eventyret. Ingen erfaring når det kom til å lage avis/ blad 

og ingen redaksjon. Bare meg selv og mine ideer. Herfra gikk alt 

gradvis fremover. En redaksjon formet seg etter hvert, ved hjelp av 

rekruttering på stand og via SALT. Etter en del mailer var vi også så 

heldige å få utdanningsforbundet som sponsor av bladet. Jeg brukte 

mine kontakter fra lektorstudiet til å finne ut hvilke/hvilket program 

som kunne brukes til å laget et studentblad. For å finne et navn til 

studentbladet hadde vi en navnekonkurranse, og alle i redaksjonen 

fikk stemme på det forslaget de likte best. Vi endte opp med ”En 

klype SALT” eller ”Klypa” som det også blir kalt. Første utgave ble 

utgitt høsten 2014 og var en juleutgave. Denne utgaven hadde et 

veldig stort opptrykk og utgivelsen ble en stor suksess. 

 På de tre årene redaksjonen har eksistert, har det skjedd mange 

endringer, og vi har blitt mye bedre. I 2016 ble blant annet ”En klype 

SALT” kåret til årets utvalg av SALT. I 2016, etter to år som redaktør, 

gjorde jeg valget å gi fra meg tittelen. Skoleåret 2016/2017 har jeg 

deltatt som redaksjonsmedlem. Det har vært en vanskelig overgang fra 

redaktør til redaksjonsmedlem siden jeg ble nødt til å gi ifra meg mer 

eller mindre alt ansvar. Ofte må jeg ta meg selv i å ikke gjøre 

avgjørelser på vegne av bladet uten å forhøre meg med redaktøren. Jeg 

tror grunnen til at det er så vanskelig å gi ifra seg ansvaret, er fordi jeg 

bygde bladet fra grunnen av. Det har vært mye svette, tårer og 

frustrasjon i arbeidet med bladet, men alt har vært verd det. Det har 

vært en fantastisk opplevelse, og jeg anbefaler alle som har mulighet, 

til å engasjere seg i studentforeningen. Om det bare er som medlem av 
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et allerede eksisterende utvalg eller om det er snakk om å starte opp et 

eget utvalg. Alt er mulig. Det er ingen krav om forhåndskunnskaper så 

lenge man brenner for det man gjør, eller vil gjøre. En stor takk til alle 

som har gjort en innsats for å gjøre studentbladet mulig. 

 

Sara Eline Gaasø  

Rotvollrevyen 

Rotvollrevyen var lenge et kjent og kjært arrangement på lærerskolen. 

Gjennom 20 år var utallige lærerstudenter med på et sosialt prosjekt 

som skapte samhold på tvers av linjer og årskull. Revyen var også 

populær blant de ansatte, som stillte opp for å se på revyen hver vår. 

 I 2012 var man i gang med planleggingen. Tradisjon tro skulle 

det arrangeres hyttetur som kick-off, og Revyleder var valgt. Vårin 

Terum Kvitberg ble den siste i rekken av 20-års revyledere. Alle i 

revyen gjorde alt de kunne for å få med seg folk, Terese Hansen og 

Sindre Garcia var også blant dem. Styret klarte desverre ikke få med 

seg nok folk og revyen ble lagt død. Årsmøtet i revyen vedtok å legge 

foreningen ned, og overføre pengene til SALT. Årene etterpå lå alltid 

revyen i bakhodet, men man sa det sånn at man måtte ha en ildsjel på 

plass før man kunne starte opp igjen. 

 Våren 2016 kom Olav Kåre Dønheim på banen. Han hadde mye 

erfaring fra teater, og ville gjerne starte opp en revy. SALT scene 

kastet seg på, og mange derfra ønsket å bidra. I løpet av sommeren 

bestemte Olav Kåre seg for å begynne på teaterskole i Oslo, og 

initiativtageren forsvant derfor. Det hadde likevel blitt sådd et frø, og 

Julia Villemo Skarvøy tok på seg å være revyleder. Etter mye jobb, og 

stor innsats fra mange ble revyen er virkelighet. Rotvollrevyen var 

igjenn på bena, fem år etter den måtte legges ned.  Med så mye 

engasjement lover det godt for nye revyer! 
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Revygjengen 2016/17 

SALTscene 

Dette utvalget ble til etter initiativ fra Idunn Bergem Lia. Hun ønsket 

at studentene på Rotvoll skulle få en mulighet til å utfolde seg, og de 

har arrangert flere arrangement i kantina, der alle har kunnet komme 

med sine bidrag. De har også hatt et eget husband, og bidratt i 

fadderuka. Mange i utvalget har også engasjert i revyen, noe som også 

er ganske naturlig.  

 

Strikk & drikk 

Dette utvalget har en artig historie. Det ble startet opp etter initiativ fra 

Guro Foslie og Dorte By Rise. Dorte ble utvalgsleder, og det ble satt i 

gang strikkekvelder. Guro laget et eget mønster til SALT-lua, men 
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aktiviteten gikk i stå.  

 På valgmøtet høsten etterpå fikk vi ingen til å stille som leder. 

Etter mange oppfordringer til salen er det plutselig en som rekker opp 

hånda. Denne mannen var Simen Wold Stavrum. Han sa at han kunne 

stile som leder, men på en betingelse. Strikking skulle byttes ut med 

spill! Lattermildt sa dirigent Morten at det måtte jo være helt greit. 

 Utvalget fikk deretter et år med spill og moro. Da Simen gav seg 

ble utvalget liggende brakk igjen. Likevel kom det plutselig et 

engasjement. Simen Nyutstumoen hadde snakket om dette gamle 

utvalget til noen av de nye i Stuggugjengen. De tente på ideen, og tok 

kontakt med Morten på kontoret. Julie Arikan ble deretter ny leder for 

utvalget, og strikkingen var i gang igjen. Det blir spennende å se 

hvordan utvalget utvikler seg fremover. 

 

SALT sporty 

Lærerstudentene har i tidligere tider hatt et bedriftsidrettslag, men 

dette forsvant for mange år siden. Med mange gymlærerstudenter 

burde man ha et tilbud til de som ville røre seg utenom friluftslivets 

gleder.  

 En dag på kontoret var Karoline Iversen og Andreas Røragen  

som hadde vært medlemmer av fadderutvalget høsten 2016 innom. De 

snakket om at det burde vært et slikt tilbud. Morten sa “Hvorfor kan 

ikke dere starte ett?”. I løpet av kort tid var utvalet opprettet, Andreas 

ble leder og de fikk med seg Anders Tangnes på laget. Dette tilbudet 

har blitt et kjærkomment tilskudd til aktiviteten i SALT. Senere har 

det også kommet til fotballag. Det blir spennende å følge utvalget 

fremover.  
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Bilde fra SALT sportys første aktivitet (08.09.2016) 

 

Åreturene 

Å få til en tur til Åre var en av de viktigste grunnene til at SALT ble 

startet. I Trondheim er det veldig vanlig at linjeforeninger drar til Åre 

for å skape samhold på studiene de går på. En slik tur er en unik 

mulighet for å skape vennskap på tvers av årskull. Dette kapittelet er 

historien om hvordan åreturen ble til, og litt om turene som har vært 

frem til 2018. 

Oppstarten (2014) 

Det første vi gjorde etter at SALT var registrert i 

Brønnøysundregisteret var å sette i gang planleggingen av en Åretur. 

Etter utlysning av verv hadde vi fått med oss et styremedlem som 

hette Halvor (etternavnet skal være unevnt) som ville ta ansvar for 

Åreturen. Vi bestilte 50 plasser (med avbestillingsforsikring), og var 
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livredde for at vi ikke skulle få solgt det ut. Halvor lagde plakater 

(tegnet med tusj på blå pappkartong) og stod i kantina for å få folk til å 

melde seg på, og få inn påmeldingsavgift.  

 Neste uke var han sporløst forsvunnet. Det var helt umulig å få 

tak i vedkommende. Vi var rett og slett etterhvert redde for at han var 

drept eller noe sånt. Vi ringte, sendte SMS og facebookmeldinger. Til 

slutt skrev vi på facebookveggen hans, i ren desperasjon. 

 

 
Skjermdump fra facebook (Navnene anonymisert) 

 

Heldigvis var Mari Vidste klar for å ta tak. Hun tok hovedansvaret, og 

raskt hadde vi solgt alle plassene. Vi tok sjansen, og bestilte 50 til. Det 

ble en suksess! Buss fra Thorleifs Bussreiser ble også bestillt, et firma 

som skulle vise seg å bli en trofast samarbeidspartner. Bussene går 

alltid fra turistholdeplassen ved Nidarosdomen. Bakgrunnen for dette 

er såre enkel; Mari Vidste og Morten Djupdal bodde i St. Jørgensveita, 

og dette var nærmeste plass busser kunne parkere. Latskapen til 

arrangørene bestemte avreisested … 

 Turen ble en stor suksess. Dette første året bodde vi i Tagefjall, 

noe som gjorde at vi alltid måtte ta drosje til byen. Samtidig var vi 

veldig sammensveiset, og bodde i en klynge. En stakkars barnefamilie 
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hadde dessverre fått hytte midt i klynga vår. De ble utsatt for bråk 

grunnet litt for heftige aktiviteter på soverommet i naboleiligheten, og 

en stakkars litt for full student som kom til skade for å urinere på bilen 

deres. Dette er jo ikke oppførsel lærerstudentene bør være bekjent av, 

men man kan ikke ha kontroll over alle hele tiden.  

 Tradisjonen med å kle seg opp med maling, hawaiikranser og 

kulse solbriller ble også startet dette året. Alexandra Dagestad var 

primus motor, og satt standarden for lærerstudenter i Åre. Med en så 

vellykket tur var det klart at dette var en tradisjon som ikke kom til å 

bli lagt på hylla med det første. 

 

 
Øverst f.h: Morten Djupdal, Sindre Garcia, Mari Vidste, Alexandra 

Dagestad, Guro Toftemo, Didrik Leganger og Terese Hansen. 
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Suksessen gjentas 

Det var helt klart at suksessen måtte gjentas. Mari Vidste tok på seg å 

ta ett år til. Denne gangen bodde vi i Åre sentrum, og turen ble igjen 

en høydare. Denne gangen ble det bestilt 150 plasser, og disse ble 

utsolgt etterhvert. Denne gangen arrangerte vi også et felles vors på 

Bygget, noe som ble ganske vellykket (selv om det også ble dyrt).  

 Året etterpå tok Emil Holum over stafettpinnen. Turen ble 

arrangert med god logistikk, og man begynte å merke at dette hadde 

blitt en sterk tradisjon. Billettene be revet bort på kort tid, og veldig 

mange måtte leie privat.  

  Det neste året var det Gunhild Wenge som hadde 

hovedansvaret. På en forbilledlig måte tok hun ansvar for at turen 

skulle bli så bra som mulig. Mange mennesker ble med, og turen ble 

utsolgt på bare sju minutter! Noen var faktisk på sin fjerde åretur, noe 

som må sies å være ganske imponerende, tatt i betrakting av hvor stor 

påkjenning en uke med både ski og festing kan være. Åreturen ser ut 

til å være et arrangement som ikke kommer til å dø ut i uoverskuelg 

fremtid. Lærerstudentene er mange, og vi er kjent for å være den 

største enkeltgruppen som drar på tur. En tur som bygger samhold på 

tvers av klasser og årskull.  
 

Fadderuka 

Fadderuka er den viktigste rekrutteringsarenaen for en 

studentforening. På HiST var fadderuka i mange år en del av et felles 

opplegg, der det var sentralstyrt av en organisasjon liggende under 

Studentparlamentet. Organisasjonen hette Quak!. Morten Djupdal og 

Didrik Leganger som var henholdsvis leder og økonomiansvarlig på 

dette tidspunktet så at det var helt avgjørende å få innflytelse på 

fadderuka for å kunne promotere Studentforeningen. De stilte derfor 
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til fadderansvarlig for avdelingen. Heldigvis var Dagrun Brandvik 

imponert, og Morten og Didrik ble plukket ut som faddernansvarlige. 

Det begynte å bli mye jobb med både verv i SALT, Studentutvalget, 

verv i Studentparlamentet og nå fadderansvarlige. Dette burde ideelt 

sett vært fordelt på flere personer, men nå handlet det om å få bygget 

opp en organisasjon. Det var svært hardt arbeid, men målet stod foran 

oss i horisonten. Vi ville få til en forening som var sterk og dekket alle 

områder. Senere har man heldigvis klart å fordele de sentrale 

oppgavene på flere personer.  

 

 
Morten og Didrik på Quak sitt kontor 

 

Første fadderuke med Studentforening 

SALT var startet opp året før, og fadderuka skulle være det som kunne 

gi foreningen den vitamininnsprøytningen man trengte for å ta 

foreningen til neste steg. Det fantes mye aktivitet, men foreningen var 
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sårbar med få tradisjoner og få mennesker med mange oppgaver. Mari 

Vidste gjorde en formidabel jobb med å hjelpe Morten Djupdal med å 

forberede fadderuka, siden Didrik Leganger var opptatt med 

sommerjobb. Sammen satt de to nede på kontoret på Stuggu og ordnet 

det meste av planleggingen. 

 Det oppsto fort konflikter mellom Quak! sine interesser og 

SALT sine. Vi på Rotvoll ønsket å bruke mest mulig ressurser på å 

promotere SALT, og ikke Quak!. Samtidig var vi fadderansvarlige 

under Quak! Og måtte egentlig sånn sett føye oss etter instruksjoner 

ovenfra. Vi klarte likevel å finne en balanse, og solgte både 

fadderbånd for Quak! og SALT-medlemskap i stort monn. 

 Etter fadderuka fikk vi faktisk rekruttert inn to personer som 

hadde sittet i Quak! Sitt kjernestyre. Elise Wolan og Benjamin 

Gjermstad ble med i styret. Det var flott å få inn flere folk med 

organisasjonserfaring, og de skulle begge bli sentrale i årene som 

kom. Elise ble den første organisatoriske nestlederen, og fikk styrket 

samarbeidet med utvalgene. 

 Fadderuka ble en stor suksess for SALT. Vi fikk promotert mye, 

og det ble rekruttert mange nye. De tradisjonsrike Rotvollekene ble 

gjennomført i den største regnskuren i manns minne. Dagen derpå 

måtte fadderansvarlige stå skolerett for dekanen og beklage skitt og 

møkk på hele skolen. Stuggu så helt forferdelig ut, med gjørme over 

alt. Vi måte låne en slamsuger av renholdspersonalet for å gjøre det 

rent igjen.  

Produktet som ble levert til studentene var etter 

tilbakemeldingene ganske gode, men det tæret på faddergjengen. Vi 

var sju stykker som måtte dra hele lasset.  

 

Siste år med Quak! 

Året etterpå fikk vi inn en paragraf i  vedtektene om at SALT og 

Quak! skulle samarbeide om fadderuka, og vi gjorde fadderuka til et 
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verv i SALT også. Det var ikke Quak! så fornøyd med, men etter en 

del strid ble det stilltiende aksept for løsningen. Likevel måtte man 

følge Quak! sentralt på en del punkt, men SALT var blitt såppas sterke 

at man fikk mer autonomi. 

Mari Vidste var fadderansvarlig, og fadderuka gikk bra dette året 

også.  

 

Fusjon gir nye tider 

I forbindelse med fusjonen ble det uklart hva som ble Quak! sin videre 

skjebne. Studentparlamentet ved HiST var formelt eier av 

organisasjonen. Studentparlamentet skulle legges ned før nyttår, og 

Studenttinget ved NTNU var ikke interessert i å ta over eierskapet. I 

Studentparlamentets ledelse ble det jobbet med å etablere en ny 

driftsmodell for Quak!. Tanken var at Quak kunne overleve om 

eierskapet ble overført til representanter for ulike organisasjoner 

tilknyttet de respektive fakultetene. Dette var en modell som gav visse 

utfordringer, da store deler av HiST hadde svak studentfrivillighet.  

Innføringen av den nye modellen lyktes, men flere og flere så at 

dette ikke kunne være en løsning som dekket like mange som 

tidligere. I Quak var det liten vilje til endring, og gjentatte 

oppfordringer fra leder i Studentparlamentet (Morten Djupdal) om at 

Quak! måtte være mer åpen for at både SALT og STØH 

(Handelshøyskolen) måtte får mer autonomi førte ikke frem. Dette 

førte til at STØH valgte å trekke seg ut av fadderuka Quak!.  

Styret i SALT måtte raskt tenke seg godt om. STØH hadde lenge 

vært en alliansepartner i viktige saker. Når de var borte ville SALT stå 

veldig alene om å forsvare sine interesser. Samtidig var det kort tid til 

fadderuka. Å ta over oppgavene Quak! hadde gjort sentralt ville kreve 

mye arbeid og logistikk. Videre måtte man tenke på 

organisasjonskompetansen. SALT var fortsatt styrt av “første 

generasjon” som hadde vært med siden starten. Skulle man etablere en 
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egen fadderuke var dette det beste tidspunktet. Man hadde 

kompetansen man trengte. Etter et styremøte hjemme hos nestleder 

Ingvild Lilletvedt Olsen ble det bestemt. Alle utvalgslederne var med, 

og beslutningen var enstemmig. Vi skulle arrangere vår egen 

fadderuke.  

Etter dette vedtaket måtte vi sette i gang en stor arbeidsprosess. 

Det ble bestemt at fadderansvarlig i hovedsak skulle ha de oppgaver 

personen skulle hatt som fadderansvarlig under Quak!. Morten ble 

markedsansvarlig, og skulle ta hovedansvar for å få på plass det andre. 

Etter en telefon med med Studio26 ble det klart, de var interessert i et 

samarbeid. Dette gjorde at vi fikk en unik mulighet, både i fadderuka 

og ellers. Alle store arrangement ble holdt der. Vi tok også kontakt 

med STØH, og inviterte de ut på middag på Bror for å foreslå et 

samarbeid. De var interessert, og sammen var vi akkurat passe mange 

til å fylle Studio26 hver kveld. Dette var et fruktbart samarbeid. 

Lærere og økonomer har ikke mye til felles i utdanningen, men er like 

sosiale og samme holdning til studentfrivillighet.  Det er også 

morsomt å trekke frem den oransje fargen på t-skjortene. De har vært 

der så lenge vi kan huske. Alle i Trondheim vet om de oransje lærerne 

som er overalt. Vi er jo det største studieprogrammet i byen, og vi er 

glade i å være med på det som skjer. Det var helt klart at fargen måtte 

beholdes.  

Quak! hadde et stramt program, og det var få dager satt av til 

linjespesifikke arrangement. Med en egen fadderuke åpnet det seg nye 

muligheter. Vi valgte å spille på egne krefter, og SALT friluftsliv fikk 

blant annet i gang “Kebab på bål”, noe som ble en kjempesuksess. 

Pedagogstudentene bidra med quiz, og SALTscene arrangere “Allsang 

på grensen”. Evalueringen etterpå viste at alle var fornøyd med 

overgangen. En egen fadderuke gav oss en mye større mulighet til å 

profilere studentforeningen, og gav mer engasjement.  
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Vårball 

I Studentparlamentet hadde man hatt en stor diskusjon om STØH 

skulle få innkreve medlemsavgift over semesteravgiften. Vi fra SALT 

syntes dette var helt greit, og støttet STØH. Dette var en av flere saker 

som avdekket at vi hadde et interessefellesskap. Grunnet dette ble vi 

invitert på STØH sitt vinterball i 2015, og Morten og Elise Wolan 

deltok. Dette gav inspirasjon, og vi satte i gang med å planlegge vårt 

eget ball. For å rekke det samme året, så måtte det bli et Vårball! Vi 

bestilte frimurerlosjen, og hadde en hyggelig kveld der. Elise, Mari og 

Dorte gjorde en kjempejobb med arrangementet.  

 Neste året ble det Banksalen. Utrykket ”Hvor er Silje Rise?” ble 

legendarisk. Vi hadde byttet lokale, og Banksalen var en mye bedre 

arena. På grunn av den nye avtalen med Studio26 ble det etterfest der.  

 For at noe skal bli en tradisjon må det arrangeres tre ganger. Det 

tredje vårballet ble også en suksess, ja, kanskje det beste! Julia 

Villemo Skarvøy, Bente Bækkelien og Silje Rise hadde 

hovedansvaret. De leverte et flott ball, og vi får håpe tradisjonen 

fortsetter videre! 

 

 
Silje Rise og Bente Bækkelien på Vårballet 2017 
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Etterord 

Dette har vært et forsøk på å oppsummere de viktigste momentene i 

SALT sin utvikling fra 2013-2017. En historie har alltid flere sider, og 

dette er bare min versjon. Andre kan ha opplevd situasjoner 

annerledes, og det kan godt hende det kan forekomme feil. De tar i så 

fall forfatteren på sin kappe. 

 Jeg ønsker nye generasjoner lærerstudenter lykke til med 

studentengasjementet, og håper dere også får en like bra studietid som 

det jeg har hatt. Skulle engasjementet igjen få dårlige kår, så håper jeg 

at denne boka kan være til inspirasjon for å ”reise kjerringa” igjen. 

 Jeg slutter nå på Rotvoll, og vil ønske ny leder Kristian 

Vinnelrød og resten av gjengen lykke til med arbeidet videre! 

  

Morten Djupdal  

Trondheim, 15.05.2017 

 

Bildesamling 

Her følger en bildesamling med utvalgte bilder fra de fire første 

SALT-årene. Bildene følger med bildetekst 
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Første StugguQuiz, 13. November 2013 

 

 

 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk 
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SALTs første styre/AU 2014: (Sindre Garcia, Mari Vidste, Didrik 

Leganger og Morten Djupdal) 

 

 
Styret 2015: Morten Djupdal, Didrik Leganger, Benjamin Gjermstad, 

Anders Ø. Tangnes, Dorte By Rise, Guro Foslie, Elise Wolan og Mari 

Vidste 
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Styret 2016: Anders Ø.Tangnes, Benjamin Gjermstad, Didrik 

Leganger, Morten Djupdal, Bente Bækkelien, Silje Rise og Ingvild 

Lilletvedt Olsen. 

 

 
Styret og utvalgsledere 2017: Even Onsdad, Fredrik Sæther, Kristian 

Vinnelrød, Magnus Halset, Silje Rise, Julie Villemo, Bente Bækkelien, 

Ingvild Olsen, Elin Økland og Julie Arikan. 
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Leder i 2017, Kristian Vinnelrød 



 
37 

 

 
Bowling med aktive i SALT 2017 
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Utedeling av kaffe i eksamenstida, 2016 

 

 
Sara Gaasø deler ut «En klype SALT» 
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Fredrik Sæther, Maren Strømmen, Elin Økland og Sara Gaasø 
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Nye studenter på plass, fadderuka 2016 

 

 
Anne May Viddal holder tale på adjunktseremonien 2016 
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Aktive i SALT på Stuggu 

 

 

 
Styret i 2016, helt nyvalgte! 
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Rekruttering høsten 2016. Dorte By Rise, Rebekka Falch, Elise Wolan og Guro Foslie 
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Stuggugjengen 2015 

 
Anders Tangnes, Simen Nyutstumoen, Kevin Aarberg, Sara Gaasø, Camilla Trud Nereid 

(Dekan), Mari Vidste og Bente Hagen. 
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Vårball 2015: Anders Tangnes, Bente Hagen, Emil Holum, Camilla Trud Nereid (Dekan), 

Kevin Aarderg, Sindre Garcia, Mari Vidste og Morten Djupdal 
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Silje Rise (resten er ukjent) 
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Vårball 2016 
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Rotvollekene 2016 
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Magnus Halset og Simen Sløgedal i fadderuka 
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