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HEI!

Hei og hå her kommer klypa!
Til alle nye og gamle lesere, takk for
at du har plukket opp klypa! 
Jeg har ikke skrevet særlig mange
lederartikler før (les: ingen), men jeg
skal gjøre mitt beste. Det jeg vet, er
at lederartikkelen gjerne tar opp en
kontroversiell politisk sak. Som for
eksempel ananas på pizza (som er
helt ok, men jeg foretrekker uten),
eller at vanlig fries er bedre enn
søtpotetfries. Men det er jo noe som
alle vet. Innerst inne. 
 
Salt Promo skriver denne avisa for
alle lærerstudenter (og alle andre
som skulle være så heldige å plukke
den opp). Jeg håper du kan finne
avisa både nyttig, morsom og
spennende. Her kan du lese om alt
mulig fra hvordan du kan få mer ut
av eksamenslesinga til hvordan du
kan bake de beste kanelsnurrene.
 
Kos deg med avisa, så snakkes vi
over en pizza med ananas! Eller
kanskje du foretrekker kanelsnurrer?

Skrevet av: Thomas Agentoft Eggen,  Redaktør for En klype SALT
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HVA ER SALT?

Har du hørt eller sett ordet "SALT"
rundt om på campus i det siste? Eller
kanskje noen i vennegjengen snakker
om SALT som om alle forstår hva
det er? Blir du forvirret når
medstudentene dine sier at de har
blitt SALT-aktiv, og du gratulerer de
uten å skjønne hva det innebærer?
Fortvil ikke! Vi skal nå forklare deg
hvem vi er og hva vi gjør.
 
SALT står for "Studentforeningen Av
Lærerstudenter i Trondheim". Vi er
talerøret opp mot instituttets ledelse
og andre aktører. Foreningen ble
stiftet i 2013 og er nå en av
Trondheims største
studentforeninger.
 
SALT er delt inn i et styre, etterfulgt
av ulike utvalg. Mer om hvert utvalg
finner du på neste side. Er man med i
et utvalg er man også det man kaller
"SALT-aktiv". Du kan også være med
i SALT ved å være medlem. 
 
Mer om SALT sin historie, hvordan
du kan  bli medlem,
og mye mer finner du på 
vår nettside www.saltntnu.no
 

Skrevet av: Thea Hellesvik, leder i SALT Promo
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UTVALGENE
STYRET
Leder: Marit Baastad Andersen
Styret består av demokratisk valgte
studenter. De jobber for å holde
driften av SALT ved like og i
kontinuerlig utvikling.
 

PROMO
Leder: Thea Lium Hellesvik
Promo er utvalget som står bak
denne avisa (!) og som har ansvaret
for alt av sosiale medier og
promotering i SALT. 
 

EVENT OG NÆRINGSLIV
Leder: Lars Emil Sand Fuglum
Utvalget Event og Næringsliv er
utvalget som arrangerer alt fra
vårball og fester til fagkvelder. 
 

FRILUFTSLIV
Leder: Vilde Fossum Walaker
Friluftsliv er utvalget som arrangerer
store og små turer eller andre sosiale
aktiviteter i SALT. 
 

REVY
Leder: Stig Ove Sæterøy
Revy er utvalget som setter opp
revyen. Her kan man bli med i
revystyret eller andre fokusgrupper. 
 

SPORTY
Leder: Marius Bjønnes
Sporty er utvalget som organiserer
fysiske aktiviteter for alle
lærerstudenter. Alt fra fotball og
håndball til volley og klatring. 

STUGGU
Leder: Snorre Omland
Stuggu er utvalget som du finner i
kjelleren på Lysholm. Her
arrangeres det en rekke sosiale
aktiviteter. Film, quiz, spill, m.m.
 

SCENE
Leder: Anne Trondsen
Scene er utvalget som tilbyr sang og
musikk. De består av et hovedstyre,
et kor "SALTkråkan" og et husband.
 

STRIKK&DRIKK
Leder: Julie Hauger Arikan
Strikk&Drikk er utvalget som driver
med håndarbeid i form av strikking,
hekling og liknende. Og drikking
(selvfølgelig). 
 

FADDERUTVALGET
Leder: Matilde Evanger Kok
Fadderutvalget er utvalget som
arrangerer fadderukene for de nye
studentene som kommer hver høst. 
 

Skrevet av: Thea Hellesvik, leder i SALT Promo
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KLYPA TESTER LESESALER:
Skrevet av:

 Anita Grov Harjar & Line Selli

 
 

Okei, la oss snakke lesesaler. Vi alle har vært der, vi alle
burde tilbrakt mer tid der og de aller fleste av oss unngår
å dra dit. Vi alle tenker at det er der vi er mest
produktive, det er der jobben blir gjort - men det er der
vi gjør minst (snakker av egen erfaring).
 
Som de to eksamplariske studentene vi er, så har vi tatt
på oss jobben med å teste ut den aller beste lesesalen.
Utvalgene var mange, men vi har valgt ut tre vi vil dele
dere med dere. Vi har testet lesesalen/biblioteket på
Lysholm (<3), Folkebiblioteket og resepsjonen på
Comfort Hotel Trondheim. 
 
 Lysholm, vår alles favoritt campus. Biblioteket består av
to lesesaler, grupperom og bord rundt om på biblioteket.
Her er det gode muligheter for den som vil ha det helt
stille, den som vil småsnakke i pausene eller de som vil
diskutere det spennende pensumet (som ikke er lengre
enn en håndsrekning unna). Det er godt med plass, gode
lysforhold og et ultimat studiested. Her er absolutt stedet
hvor du kan ta på lesebrillene.

Folkebiblioteket, Trondheims navle. Nå tenker dere
kanskje "hvorfor skal vi dra til et annet bibliotek når vi
har Lysholm?" - men det er det en god grunn til. For det
første så er det viktig med miljøforandring når du leser,
dette kan gjøre stort på motivajonsfronten. Du vil fortsatt
omgås studenter, men gjerne andre studenter enn de
som går lærer. Sist men ikke minst så er det ekstrem stor
plass, det er lagt opp til en lesesal i 3.etasje og du har
noen søte bibliotekarer som er behjelpelig med det
meste ;)

Comfort Hotel, hvem har sagt at lesing må være kjedelig?
På Comfort Hotel er det utallige steder å sitte, det er en
bar hvor du både kan kjøpe den beste iskaffen i byen (i
følge Line) eller ta en øl. Det er kanskje ikke det beste
stedet for deg som vil ha det helt stille, men for dere
andre - det anbefales. 

Lysholm, Kalvskinnet

Folkebiblioteket

Comfort Hotel, 
Trondheim 
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STUDENTENES STEMME
I universitets- og høyskoleloven §4-1 står det «Studentene ved universiteter og høyskoler kan
opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes
synspunkter overfor institusjonenes styre.». Denne loven sikrer at vi som studenter har et ord
med i spillet for hvordan vår studiehverdag skal se ut. Den sørger for at DIN og min stemme
blir hørt i labyrinten som utgjør NTNU. Loven gir OSS en stemme for hvordan vår
studiehverdag skal være!

Ved NTNU har vi valgt å organisere oss
i et studentdemokrati for å sikre at din
stemme skal bli hørt. Dette består av et
hierarki, fra den enkelte student til
NTNU-styret.
 
Nederst og nærmest enkeltstudenten
blir det i hvert emne valgt 3+ studenter
som er referansegruppestudenter. 
 
 
 
 
 

Skrevet av: Katarina Randby, skribent

Neste ledd i hierarkiet er
programtillitsvalgte, de blir valgt
av sine studentråd, og har som
oppgave å være studentenes
stemme inn mot sine
studieprogram. De leser
referansegrupperapportene og
sitter i programrådsmøter i sitt
studieprogram.
 
Videre oppover på stigen har vi
studentrådet, her sitter
instituttillitsvalgte og
fakultetstillitsvalgte. Disse blir
valgt ved sitt fakultet og institutt av
deg og dine medstudenter,  og
sitter i stillingen et år av gangen.
De er vår stemme opp mot
ledelsen og er
studentrepresentanter i møter ved
instituttet og fakultetet. De har
ansvar for å fremme studentenes
meninger og veilede studentene i
eventuelle saker de vil ta opp.
 
Det er altså et demokrati som er
med på å sikre at din stemme blir
hørt på NTNU. Derfor er det viktig
at du vet om det, aktivt gjør deg
opp meninger og tør å ytre deg om
saker som gjelder din
studiehverdag! Kanskje til og med
akkurat DU vil stille til valg neste
gang?
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INSTAGRAM-POLL:

Vi spurte, dere svarte!
 

For de av dere som følger oss på vår Instagram @saltntnu (aka alle?), så
hadde vi en rekke med ”upoplære meninger” vi ville at dere skulle svare
på. Det er tydelig at vi er en gjeng med lærerstudenter som både kan
være enige, men også svært uenige. Vi er blant annet veldig enige i at vi
fortjener all den ferien vi får, men veldig uenige om kroppspress er noe
vi danner selv, eller om dette kommer utenfra. Det var spesielt tre
upopulære meninger som skilte seg ut, hvor vi var veldig uenige (se
bildene nedenfor). På de resterende var vi i stor grad enige. Men om en
så stor del av flertallet er enig, kan vi egentlig kalle det en upopulær
mening da?
 
Jeg tror aldri vi har sett et så stort engasjement inne på Instagram før, så
vi er veldig takknemlige for at akkurat DU tok deg tiden til å gi oss din
mening. 
 

Skrevet av: Anita Grov Harjar, skribent
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EKSAMENSANGST

Kjenner du hjertet slår litt ekstra hardt når du hører ordet
eksamen? Er du stresset og engstelig? Da er du ikke alene! Nærmere

44% av alle studenter har svært mye eller en del eksamensangst
ifølge en helse- og trivselsundersøkelse gjort av "Studenters helse og

trivsel" (SHoT) i 2018. 

Det er helt normalt å grue seg til
eksamen. Det gjør vi alle!
Eksamensresultat og karakterer
betyr mye for oss og noen ganger
kan det kjennes overveldende og
tungt. I novembermåneden som
kommer vil mange av oss kanskje
kjenne litt ekstra på presset og
stresset rundt eksamener som
kommer før jul. Heldigvis finnes det
råd for deg som trenger det. 
 
Ung.no har publisert en artikkel
som er skrevet i samarbeid med SiO
Helse. I artikkelen gir de fem råd
mot eksamensangst før eksamen og
på eksamensdagen som vi har tatt
med her. 
 
 
 

Skrevet av: Thea Hellesvik, leder i SALT Promo

Kilde: Sio Helse i samarbeid med ung.no.
(2019, 24. april). Råd til deg som sliter med
eksamensangst. Hentet fra:
https://www.ung.no/utdanning/Eksamen/17
12_R%C3%A5d_til_deg_som_sliter_med_e
ksamensangst.html
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OPPSKRIFT
KANELSNURRER

Unn deg noe godt i novembermørket og eksamenstiden!
Kanelsnurrer er både enkle å lage, kan fryses og er utrolig godt.

Passer perfekt med en kopp kakao eller te. 

Hentet fra matprat.no

1 kg hvetemel
2 og 1/2 dl sukker
1 og 1/2 ts salt
1 ts malt kardemomme
1 pose tørrgjær
1 stk egg
6 dl melk
150 gram romtemperert smør i
terninger

100 gram romtemperert smør
4 ss sukker
1 ss malt kanel
1 stk egg til pensling

Du trenger:

 
Fyll:

 
Gir ca. 25 porsjoner
 
 
 

Ha alt i en bakebolle, men hold av
1 dl melk og smør til senere i
elteprosessen. Hvis melken er
kjøleskapskald må du varme den
litt i en kjele til den er mellom
lunken. 
Elt deien i ca. 10 minutter. Når
deigen er nesten ferdig eltet tilsett
melken litt etter litt. 
Tilsett smør, elt den litt til og la
den hvilke under et klede i ca. 1
time. 
Lag fyllet mens deigen hever.
Bland romtemperert smør med
sukker og kanel. 
Kjevle ut deigen  til 1 cm tykk
rektangelformet leiv og smør på
fyllet. Brett deien i to på langs og
skjær ut remser. Tvinn hver
remse og snurr dem to ganger
rundt to samlede fingre. Avslutt
med å trekke siste del av remsen
på tvers over deigsirkelen og fest
enden på undersiden. 
Sett kanelknutene på stekeplate
med bakepapir, dekk til med
klede og la de etterheve i 30
minutter.
Stek kanelknutene midt i ovenen
på 200 grader i 10-15 minutter. 
Avkjøl på rist og nyt!

Fremgangsmåte:
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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HILSEN FRA VÅRE
INSTITUTTILLITSVALGTE

Hei!
 
Vi er de instituttillitsvalgte for
alle studentene på institutt for
lærerutdanning! Vi arbeider med
å ivareta dine meninger og
interesser opp mot instituttet, og
sørger for at du som student blir
hørt i saker som angår deg! Er
det noe som kan gjøre din
studiehverdag bedre eller trenger
du hjelp til noe? Har du innspill
eller vil du komme med
tilbakemeldinger på noe som
gjelder ditt studie? Da bør du ta
kontakt med oss, uansett hva du
lurer på! Denne høsten har vi
diskutert obligatorisk
undervisning på instituttet, og
det skal vi fortsette med neste
semester også. Derfor trenger vi
så mange tilbakemeldinger som
mulig, og vi blir veldig glad om
du sender oss ei melding med
dine tanker om obligatorisk
undervisning! 

Av: Ingvild Brattetaule, Camilla Sagelv Øyen,
Emma Solberg og Solveig Tellevik, ITV'er

Du kan ta kontakt med oss på
facebook (Instituttillitsvalgte for
institutt for lærerutdanning), 
på mail 
(su-ilu@studentrad.org.ntnu.no)
eller møte oss på kontoret (BR
1.066) på campus Lysholm i
åpningstiden! Dette semesteret er
vi på kontoret tirsdager fra 11.00-
13.00 og onsdager fra 10.00-12.00.
Kom også til oss for å registrere
bokskap
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STILLE TIL VALG?

Nå nærmer det seg valg i SALT, og du
har kanskje tenkt til å stille. Eller så har
du ikke tenkt det, men vurderer det
likevel nå siden jeg foreslår det. Eller
ikke det engang. Da bør du i det
minste få en venn til å stille. Det får du
til! For det er veldig gode grunner til å
stille til valg i SALT. Det er valg av
nytt styre i tillegg til nye utvalgsledere.
Dette er verv som tar litt mer tid, og
dermed krever at man er gira på å
bidra. Men hvorfor gidde? Her er det
lov til å være drevet av ulike
baktanker. Kanskje stiller du
fordi du har en god ide til hvordan
SALT bør drives og ønsker å endre
litt på ting. Kanskje er det fordi du
synes det ser fint ut på CV-en, og
det lønner seg jo hvis man vil søke
utenlandspraksis. En annen
mulighet er at du innser atSALT
tilbyr utrolig mye bra, og du
ønsker at dette skal fortsette. Noen
må tross alt ta ansvar for at
organisasjonenlever videre.

Skrevet av: Tara Solum Aksnes, utvalgansvarlig

 Eller så er det fordi du har skjønt
at det er veldig sosialt, og at man
får mange nye venner. Kanskje
føler du på det samme som Knut
følte på for et år siden, nemlig at
du mangler en hobby. Eller så har
du lyst til å imponere noen, og
valgmøtet er den perfekte
situasjonen til å vise frem din
beste side. Her er det egentlig ikke
tanken som teller, men arbeidet du
gjør. Dersom du har litt å bidra
med så er det mer enn bra nok. Vi
ses 20. november!

-
 

20. november er det valg av nytt styre og utvalgsledere i SALT. Her
kommer noen gode grunner til hvorfor DU burde stille! 

"Kanskje føler du på det samme
som Knut følte på

for et år siden, nemlig at du
mangler en hobby"
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EKSAMENSTIPS

Jeg har ett supernyttig tips som jeg
håper alle vil ta til hjertet. Å øve til
eksamen (og resten av livet stort
sett) handler mye om å være din
egen bestevenn. 
 
Tenk på alt du gjør i nåtiden, og
hvordan det påvirker din nye
bestevenn - fremtidige deg. Hver
gang du tar deg en dag fri fra
lesinga, må fremtidens deg ta igjen
det tapte. Du tar altså en tjeneste
fra din nye bestevenn. Da må du
tenke at du skylder en tjeneste
tilbake! Du må gjøre noe nå, som
gjør det lettere for deg i fremtiden.
Ikke glem å gi deg selv en klem,
eller til og med en self-five! 

Skrevet av: Thomas Agentoft Eggen,  Redakrør for En klype Salt

Jeg vet at mange gruer seg til
eksamen. Det er ikke så rart,
eksamen er ganske døvt. Derfor
har jeg samlet opp noen tips
og triks gjennom årene, som jeg
ønsker å dele med dere. 
 
For det første, så er det veldig
viktig å kjøpe nok is på forhånd. 
Du kommer til å trenge mye, så
kjøp ekstra når det er tilbud! Jeg
har hørt at Obs har begynt å
selge fem-liter bokser nå... det
kan jo være en idé!
 
Du må tenke over tidsforbruket
ditt! Hva bruker du mest tid på i
eksamenstiden når du er
hjemme? Husarbeid. Leiligheten
er aldri så ren som når du
egentlig skal lese til eksamen! Jeg
skulle gjerne bevist det med et
bilde av leiligheten min, men
den er faktisk ikke så veldig
rotete nå. Det hjelper vel at
stresset rundt eksamen ikke helt
har satt taket enda.
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14 DAGER MED FOKUS PÅ
MENTAL HELSE

Dag 1: Spør deg selv: Hva er én
ting du kan endre i din hverdag
som vil forbedre din mentale
helse? Skriv det ned og prøv å
gjør noe med det.
  
Dag 2: Lag en nød-musikk
spilleliste for dager du trenger litt
ekstra motivasjon og energi.
 
Dag 3: Spør deg selv: Hva sliter
du med når det gjelder din
mentale helse og hva kan du
gjøre for å forbedre det? 
 
Dag 4: I dag skal du gjøre noe
som du vet får deg i godt humør!
 
Dag 5: Mediter i 15 minutter ved
å bruke ulike apper eller følg
youtubevideoer. 
 
Dag 6: Gjør noe du ikke har
prøvd før. Du kan f.eks. prøve å
strikke egne sokker!
 
Dag 7: Sett av en time på kvelden
og lag dit eget spa på badet. 
 

Dag 8: Ha en opprydding. I
klesskapet, skolesekken eller i
pensumnotatene dine. 
 
Dag 9: Ring et familiemedlem
eller en venn/venninne du ikke
har pratet med på lenge.
 
Dag 10: Lag favorittmåltidet ditt
og nyt det uten distraksjoner.
Gjerne inviter vennegjengen
også. 
 
Dag 11: Prøv en annen lesesal for
å endre miljø (se våre
anbefalinger).
 
Dag 12: Ta en sosiale-media
pause en hel dag og fokuser på
det rundt deg. 
 
Dag 13: Prøv yoga før du drar på
skolen. Der finnes hundrevis av
youtubefilmer. 
 
Dag 14: Gå en tur i bymarka eller
følg veien langs nideleven for litt
frisk luft og nydelige omgivelser. 
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EKSAMENSMOTIVASJON
Nå er eksamensperioden rett rundt hjørnet. Hvilket betyr at det nå er
viktigere enn noen gang å kose seg litt ekstra, kanskje? Vi har samlet et par
gode ideer for deg som sliter med å komme seg opp om dagen, eller som
synes bøkene bare blir tyngre og tyngre å bla i, eller for deg som rett og slett
bare trenger et pusterom i denne mørke hverdagen.

Av: Julie Hindenes & Thomas Agentoft Eggen

Tips 2: 
Har du travle hverdager i møte og
det blir knapt med tid for å lage seg
mat? Byens aller beste vegetarsjappe
(i følge denne skribentfrøkna, hehe)
gikk, til trøndernes store sorg,
konkurs før sommeren. Heldigvis
har dette stedet blir åpnet på ny og
kan by på ny meny og nye smaker.
Jeg gleder meg til å sjekke ut dette
stedet en mørk november
ettermiddag!

Tips 1: 
Les på et sted som gir deg både
inspirasjon, ro og litt ekstra
kreativitet. Er du nødt til å skrive
mye på slutten av dette semesteret,
er det kanskje litt ekstra viktig å
finne et sted med litt ”good vibes”?
Ta med deg pc, skrivesaker og
bøker, og kanskje en venn eller to,
og sjekk ut disse stedene: Digs ligger
like ved Trondheim Folkebibliotek
og byr på et stort og spennende
lokale. Her kan du drikke god kaffe,
samtidig som du kanskje vil utforske
noen spennende ruiner som ligger i
lokalet rett ved. Med andre ord, her
får du både tilbud om fersk og
spennende kaffe, samtidig som du
kan strekke på beina og se på noen
av Trondheims eldste ruiner i ett og
samme bygg! Og for ikke å glemme,
det er bare å løpe over gårdsplassen
om du trenger litt ekstra litteratur til
skrivingen.

Tips 3: 
Visste du at forskning har
konkludert med at gode
konsertopplevelser gjør at vårt
humør ”peaker” litt ekstra? Derfor
vil vi gjerne anbefale deg å sjekke ut
en eller flere av de mange
konsertene som holdes nå i
november og desember. Våre
anbefalinger (etter Samfunnet, som
dessverre snart har sin siste
åpningsdag dette semesteret), er
Tyven og Lokal Scene og Lokal
Klubb! Check it out!
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Tips 5:
Ta en tur å se på kunst i nærmiljøet!
Salamandernatten ligger i kjelleren til
Sparebank 1 bak Mercursenteret. Bak
gardinene skjuler det seg en utstilling
som er så skummel, at jeg anbefaler å
ta med deg noen du kan holde litt
ekstra hardt i hånda! Hvem vet,
kanskje får du en god klem etterpå?

Livid, som ligger i Olav
Tryggvasons gt. har en kjeller
fullspekket med god og
kvalitetsrik vintage.  

Prisløs er gjenbruksbutikken for
deg som ønsker deg mer enn bare
et vintageplagg! Her vil du med
litt leting kunne finne frem de
mest spennende plaggene. De har
alt fra velour og glitter, til
cordfløyel og skinn.

Fretex Møllenberg, butikken med
alt det rare i! Kanskje? Vi

Tips 4:
Unn deg selv noe ekstra! Om det så
er en ekstra kaffe en kald og guffen
kveld på lesesalen, eller om det er et
materielt ønske som blir oppfylt. Vi
vil gjerne tipse om det sistnevnte.
Visste du at Trondheim byr på flere
sjarmerende gjenbruksbutikker? Her
i byen arrangeres det jevnlig
loppemarked og vintagemarked, for
ikke å glemme bytte-klær-eventer!
Sjekk ut facebooksiden
”Loppemarked i Trondheim” for
relevant informasjon og eventer i
nærmeste framtid. Skattene av noen
gjenbruksbutikker vi ønsker å dele
med dere, er disse:
 

 

 

digger den. De ansatte er flinke til
å jevnlig holde eventer som byr
på vintage
og bruksfunn fra 50-tallet og
frem til i dag. Skal du på
utkledning, eller vil
du kanskje finne et bortgjemt
retroplagg til en fornuftig penge?
Da er denne
butikken noe for deg!

Digs

Hagen

Fretex
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SALT-MEDLEM?

Er du medlem av SALT allerede eller vurderer du å bli det? Lurer
du på hva det innebærer å være medlem? 

Du som leser dette er mest
 sannsynlig medlem av
SALT. Kjøpte du fadderbånd
i fadderperioden så ble du
medlem samtidig. 
Men dersom du mot
formodning ikke er medlem
så burde du virkelig bli det!
Med hensikt om å virke litt
arrogant: livet før SALT og
livet etter SALT er to
forskjellige liv. 
 
Det er flere fordeler enn jeg
gidder å ramse opp her, men
la oss ta noen. Som medlem
kan du delta på alle
arrangementer og aktiviteter
som arrangeres i regi av
SALT. Det betyr at du kan
trene med oss, strikke med
oss, gå fjellturer, synge,
quize, feste og mye mer.
Tilbudet er bredt, og hele
hensikten er å skape et
inkluderende miljø for alle
lærerstudenter. 
 
 

Det skal være lett å møte
andre. Dessuten blir du
delav en organisasjon som
samarbeider tett med
instituttet, våre egne
tillitsvalgte og Pedagog-
studentene. Dette betyr at
SALT påvirker både
studiehverdagen din og
fremtidige muligheter. 
 
Som medlem kan du være
med på å bestemme både
hvordan SALT skal drives
og hvilke grunnprinsipper vi
skal ta utgangspunkt i. 
 
Du får delta i et fellesskap
som ikke oppstår av seg selv,
men som er et resultat av
engasjerte lærerstudenter.
Det er virkelig et
medlemskap som er verdt å
være stolt av.
                         -

Skrevet av: Tara Solum Aksnes, utvalgansvarlig
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KONKURRANSE
Vil du vinne en fet premie? 

Vi har tuklet med et bilde, klarer du å se hva vi har gjort?
Se på bildene, finn feilene og send svaret ditt med fullt

navn til postmottak@studentalt.no for å vinne gavekort til
SiT kantinen!

Vinneren vil bli annonsert på vår instagram så følg med!

18
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BILDEGALLERI
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LYST TIL Å BLI MED Å LAGE
NESTE ÅRS AVIS?

21

Da må du søke SALT Promo! Vi skal ha en ny runde med
rekruttering allerede ved starten av neste semester. Du

kan også søke på stillingen som Kommunikasjonsansvarlig
i SALTstyret allerede nå i novemebr. Da vil du bli leder

for utvalget. 
 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å komme i
kontakt med oss, send gjerne en melding på SALT sin

facebookside eller send en mail til
postmottak@studentalt.no
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VÅRE SOSIALE
MEDIER

Lik vår facebookside
"Studentforeningen SALT" for å
få med deg mye nyttig
informasjon om blant annet alle
våre arrangementer.

Følg vår instagramside
"SALTntnu" for å få med deg små
glimt av hva vi gjør gjenom hele
året. Her kan du også følge
utvalgenes instagramprofiler. 

Følg vår Snapchat "saltntnu" for å
se våre stories og send oss gjerne
en snap om du vil. 

Besøk vår nettside
www.saltntnu.no for enda mer
informasjon om oss og for å få
med deg siste nytt. 
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