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Oversikt over medlemmene i Spanskrørets
styre. Dersom du har spørsmål, kan du
alltid spørre en av oss!
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Hva er en tillitsvalgt, og hvem er de?
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Gjør deg kjent med ord og begreper som
brukes blant LURinger.

10. FADDERKOMITEEN

Bli kjent med menneskene som har laget
årets fadderopplegg!

12. FADDERUKEPLAN

Oversikt over opplegg på dagtid og
kveldstid i løpet av fadderukene.

14. KOMITEER & KULTUR

Her finner du en oversikt over alle
undergrupper, komiteer og idrettslag i
Spanskrøret, som du kan engasjere deg i!

21. PRAKTISK INFO

En liten innføring i apper og tjenester som
man har bruk for som student.

22. HVA VENTER DEG PÅ LUR?
Er det unormalt å stryke på eksamen?
Sander forteller om karakterer og
forventninger på lektorutdanningen.

VELKOMSTHILSEN

FRA REKTOR OG FADDERSJEF
Velkommen så mye som ny LUR-student. Først og fremst vil vi gratulere deg så mye med
studieplass på Gløshaugens viktigste studium - nemlig LektorUtdanningen i Realfag - og
ikke minst, helt rett valg av studentby.
Dette er en fadderukeutgave av vår linje-foreningsavis, Vitnemålet, som er laget spesielt for
dere. Her finner man det meste man trenger å vite som 1. klassing, blant annet timeplan for
fadderukene, tips og triks og annen nyttig informasjon.
Vårt viktigste råd for tiden du møter nå er: DELTA på så mye du kan. Fadderperioden er en
unik mulighet til å bli kjent med dine medstudenter og ikke minst eldre studenter på linja
- noe som kan komme godt med både faglig og sosialt. I starten av studietiden er alt nytt og
det faglige kan føles vanskelig. Da er det godt å ha både medstudenter å jobbe sammen med
og eldre venner man kan spørre om hjelp.
Nå i fadderuka vil alle faddere og styre-medlemmer være lett synlig i sine knall-grønne
t-skjorter. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi vil alle gjerne hilse på dere og svare på
spørsmål dere måtte ha. Velkommen i gjengen som med-LURinger, vi gleder oss til å bli
kjent med dere!
Ninni Maria Unneberg, Rektor
Jørgen Solbakken, Faddersjef

3

4

VITNEMÅLET FADDERUKENE 2021

VITNEMÅLET FADDERUKENE 2021

Hvem i huleste

er styret?

Rektor

Personalansvarlig

Heisann! Mitt navn er Ninni Maria Unneberg og jeg går i
fjerde klasse på LUR. Retningen min er kjemi og matematikk
og siden kjemi er hovedretning får du regne ut alderen min
selv. Jeg ble født lørdag 6.9.97 og er oppvokst i Tromsø,
selv om ungdomsårene ble tilbragt på Høvik. Min rolle i
linjeforeningen er det vi kaller Rektor - nemlig styrets leder.
Jeg gjør mitt for at resten av styret og våre flotte komiteer
kan gi et godt sosialt tilbud til våre studenter. I tillegg har jeg
ansvar for kommunikasjon og samarbeid med NTNU, andre
linjeforeninger og studentorganisasjoner. Jeg er fryktelig glad i
å prate - så ikke nøl med å ta kontakt dersom du skulle lure på
noe som helst <3

Heisann sveisann! Jeg heter Amalie, jeg er 20 år og kommer
fra Sunnmøres perle, Volda! Jeg skal i år begynne mitt andre
år med biologi og matematikk. Når jeg ikke sitter på skolen og
later som jeg gjør skole, så ser jeg mye på film og dagdrømmer
om å reise verden! Min hovedoppgave er å passe på at
Spanskrørets medlemmer har ulike arrangementer der de kan
møtes utenfor Gløshaugens “fire” vegger. Vi (min fantastiske
komité og jeg <3) planlegger blant annet Immatrikuleringsball,
julebord, Åre og vårfest! Nå som korona har vært i full sving,
har det vært mindre vi faktisk kan gjennomføre, men til tross av
det har vi fått til utrolig mye moro og sprell!

Inspektør

Gymlærer

Heisann! Erle heter jeg, og jeg har rukket å bli 22 år gammel.
Jeg er fra Trondheim, nærmere sagt Ranheim (Trondheims
fineste plass), men har forflytta meg til Møllenberg for å leve
ut studenttilværelsen til det fulle. Har valgt Kjemi og Biologi
som retning, og kjenner meg fornøyd med det. Uvitenhet har
sjeldent smakt bedre enn når resten av flokken snakker om
epsilon delta og andre ting jeg ikke vet noenting om. I styret har
jeg æren av å være inspektør aka nestleder. Stillingsinstruksen
er enda litt usikker for meg - men jeg hjelper til der jeg kan.
I tillegg skriver jeg et informativt-ish søndagsinnlegg hver
søndag kveld (ofte etter kl. 23). Glemte helt å skrive at jeg ikke
har kommet lengre enn 2. klasse, og at jeg derfor skal være
fadder for noen av dere - vi sees.

Jasså, dåkk sett å glor!! Mitt navn er Svein Ove Haugum
Fagerheim. Jeg er født i år tusen, dersom vi setter år null til
å være året kong Olav Tryggvason grunnla verdens fineste
by, nemlig Trondheim. Jeg går fjerde året med matematikk
og fysikk med fysikk som hovedfag, og sitter som gymlærer
i styret. Som gymlærer har jeg det overordnede ansvaret
Spanskrøret Idrett. Dersom du er interessert i å lese alt vi har
å tilby av sportslige og idrettslige tilbud anbefaler jeg at du
leser presentasjonen av IDKOM i vitnemålet. Istedenfor å kjøre
en “open door policy” så kjører jeg en “open messenger chat
policy”. Så om du sitter inne med noen spørsmål eller forslag
til hva du vil se av sportslige/idrettslige ting er det bare å ta
kontakt.

Økonomiansvarlig

Kontorsjef

Hei hei. Jeg heter Sander, er 22 år og kommer fra Arendal. Jeg
skal i gang med mitt 3./4. år på LUR (NTNU og jeg er ikke helt
enige om hvor langt jeg har kommet i studiet) med fagkombo
IT + matte, og innehar Spanskrørets nyeste rolle i styret.
Som økonomiansvarlig holder jeg oversikt over Spanskrørets
økonomi, og prøver å sørge for at det kommer mer penger inn
på kontoen enn det går ut i løpet av året. Ellers hjelper jeg til
med andre ting når det trengs. OBS: Bilde er en noe utdatert
fremstilling av ansiktet mitt, men jeg skal være grei å kjenne
igjen som den eneste i styret med mørkt hår, briller og skjegg.

Heisann! Mitt navn er Mats Kjenes og jeg er 22 år gammel.
Jeg kommer fra Hansa sin hjemby, nemlig Bergen, og skal
begynne på mitt tredje år. Retningen er matematikk og kjemi
der jeg prøver meg på hovedfag i kjemi. Ellers spiller jeg
fotball for fotballaget til Spanskrøret, har sett det meste av Star
Wars og elsker mat fra det italienske kjøkkenet! I styret har jeg
som oppgave å holde orden på det aller helligste Spansrøret
eier, nemlig kontoret. Sammen med kontorkomitéen passer
jeg på at det ser ryddig og pent ut, samt at det alltid er kaffe
i kannen.
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IKT-ansvarlig
Hellaisen! Æ hete David (men folk kalle mæ Dave) og e IKTansvarlig for Spanskrøret. Æ e 21 (22 når du les dette, kanskje,
hehe), og kommer fra Bodø, selvom dialekta kanskje røpe
at d e litt komplisert. Til vanlig late æ som æ går 4. klasse
med informatikk som hovedfag (suprise) + matte, og som IKTansvarlig jobbe æ og komiteen min Webkom med å utvikle
en helt ny nettside til linjeforeninga(!!), samt drifting av den
nåværende nettsiden. Ellers e æ å se her og der, så om du
har noen spørsmål om nettsia, vil pilse/shotte eller prøve dæ i
webkom e d bare å ta kontakt.

TILLITSVALGTE PÅ LUR
Lektorutdanning i realfag er fordelt på flere institutter og
fakulteter. Det betyr at ansvaret for studentene er fordelt på
mange ansatte, og ulike ansatte har ansvar for ulike deler av
utdanningen din. Derfor har NTNU ansatt en rekke studenter,
så du kan snakke med oss, og vi kan fortelle deg hvem som kan
hjelpe deg, hvis ikke vi kan. Disse studentene er fordelt på 3
hovedkategorier:

Fagleder

1.

Yo! Jeg heter Thomas og jeg er ganske kul. Nå begynner jeg
på andre året med matematikk og biologi. Jeg er fagleder, aka
quizmaster, aka nerd. Fagkomiteen holder quiz flere ganger i
året, og vi prøver å arrangere kræsjkurs, hvertfall i de vanskeligste
fagene. Vi prøver å holde en viss kvalitet på quizene, så det er
bare å glede seg! Tidligere har vi hatt bilderebus om Ringenes
Herre, musikal musikk quiz og mye annet. Jeg fikk også kattunge
(bildet er av en annen katt) for noen uker siden. Han heter Atlas
og vi skal være bestevenner for alltid.

Klassetillitsvalgte. Disse er det nærmeste kontaktleddet
for deg som student, og det er stor sannsynlighet for at du
vet hvem som er klassetillitsvalgt for din klasse. Hvis du
ikke vet hvem det er, frykt ikke: Svaret står på spanskroret.
no/om-oss/klassetillitsvalgte.

2.

Lektortillitsvalgte (LTV). Disse er ansatt på hvert sitt
fakultet, og jobber med ting man stort sett ikke tenker
over før tidligst 2. året på studiet, når man skjønner hva et
fakultet er. De er blant annet med i studentrådene (jobber
med fakultet-ting, deler ut penger), og programrådet for
studiet (jobber med LUR-ting, deler sjeldent ut penger).
Disse kan det godt hende du ikke visste hvem var før nå.

Kontaktlærer
Heihei! Mitt navn er Jørgen Solbakken, er 21 år og kommer
fra Fåvang i Gudbrandsdalen. Jeg begynner på mitt tredje år
på lektor, med matematikk som hovedfag og kjemi som andre
fag. Kontaktlærer er min stilling i hovedstyret. Det vil si at jeg
har ansvaret for å arrangere fadderukene til de nye studentene.
Samme med min fantastiske fadderkomite har vi laget en
fadderuke vi tror blir kjempemoro og inkluderende for alle
de nye studentene på LUR. Utenfor studiet er jeg godt over
middels interessert i fotball, og ser på det meste av idrett på TV.

Bibliotekar
God dag! Jeg heter Bendik Løvlie, er 23 år gammel og
kommer fra Arendal. Jeg skal nå begynne på mitt fjerde år,
med kombinasjonen matematikk som hovedfag, og fysikk som
fag 2. Min hovedoppgave i styret, er å forsyne Spanskrørets
medlemmer med relevante nyhetsoppdateringer, underholdning
og fjas. Sammen med min fantastiske redaksjon, produserer jeg
Vitnemålet, den fabelaktige avisa du nå sitter med i hendene.
Kunne du tenke deg å være med på å lage avis? Da er det bare
å ta kontakt med meg!

3.

Studentrepresentant i forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL-representant): Det er ganske stor
sannsynlighet for at du aldri har hørt om dette vervet, og
i hvert fall ikke vet hvem som har det. FUL jobber med
studieplanen (hvilke fag studentene skal ha, og når, samt
praksis) og prøver å gjøre studiet gradvis bedre. FULrepresentanten har også til en viss grad en koordinerende
rolle for dialog mellom LTVer og NTNU.

Når trenger du å vite dette, og trenger du å huske alt? Det
viktigste er at du vet at du kan ta kontakt med en av de
tillitsvalgte hvis du lurer på noe, eller hvis du havner i en
situasjon hvor du ikke vet hva du skal gjøre. Er det noe du synes
er teit, trenger du hjelp til å finne ut av en vrien studiesituasjon,
lurer du på hvilke muligheter du har, eller har du opplevd
noe ugreit? Ta kontakt med en av oss (du kan snakke med
de tillitsvalgte i alle kategoriene), så skal vi gjøre vårt beste
for å hjelpe til så godt vi kan! Du finner stort sett oppdatert
kontaktinfo på spanskroret.no/om-oss/tillitsvalgte

Lektortillitsvalgt ved
IE-fakultetet:
Solvor Sevland
solvorse@stud.ntnu.no

Lektortillitsvalgt ved
NV-fakultetet:
Martin Fritzvold Hatlem
martihat@stud.ntnu.no

FUL-representant:
Sander Høyland
sandereh@stud.ntnu.no

Facebook:
Lektortillitsvalgte ved
NTNU
Instagram:
@ltvntnu
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ORDLISTE FOR NYE LURINGER
TEKST: Siri Eskeland

Dalje: Forkortelse av medalje, altså en form for bling man henge på gallaantrekket sitt.

De deles som regel ut i forbindelse med jubileumsgallaer men det er mulig å erværve disse
sjeldenhetene gjennom luremus, kråkeluren og kjelleren.
Dragvoll: Der alle som går samfunnsfag og språk studerer. Det er også der Erudio (se

Erudio) holder til. Det er ellers så langt borte fra alt at det ikke er uvanlig å se elg der.
Emne: Det samme som dere tidligere kalte fag.

Erudio: Linjeforeningen til alle som går lektor i andre ting enn realfag. De holder til på

Dragvoll (se Dragvoll).

Fakultet: Universitetet er delt inn i fakulteter (der det er IE (informasjonsteknologi,

matematikk og elektroteknikk) som organiserer vårt studieprogram. På Gløs holder også
NV (naturvitenskap) og IV (ingeniørvitenskap) til. Mange LURinger (de som går fysikk,
kjemi eller biologi) har stor tilhørighet til NV fakultetet.
Forelesning: Prosessen der en foreleser prøver på en pedagogisk måte å forklare opptil

500 studenter hvordan et Epsilon-Delta bevis fungerer, ofte med lite suksess.

FUL: Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen. De bestemmer blant annet hvilke fag

som skal inngå i studieløpet vårt.

Gløs/Haugen: Der vi går på skole. NTNUs beste campus. Formelt sett kalt Gløshaugen.

Troner fint på toppen av byen med hovedbygget i front.

LTV: LTV står for lektortillitsvalgt og er ofte i møter med de som styrer utdanningsløpet

vårt. Er det fag du syntes bør flyttes til et annet semester? En foreleser som er skikkelig
dust? Si ifra til LTVene!
Identitetsarealet: Arbeidsrom i Realfagbygget (Sjekk opp DU2-138 på Mazemap)

forbeholdt bare studenter på LUR. Vi fikk tildelt dette rommet i 2020, og det har vært
veldig populært siden.
Immatrikulering: Seremoni for å ønske alle nye studenter velkommen til Haugen. (Se

Gløs).

Immball: Spanskrøret holder ball hver høst for å hedre de nye LURingene. Her er

kleskoden studentergalla, altså det fineste du har i skapet.

Institutt: Fakultetene er delt inn i institutter, som organiserer de ulike emnene. For

eksempel er mattefag typisk organisert av institutt for matematiske fag, og biologifag
organisert av Institutt for biologi.
Kalvskinnet: Campus i nærhet av midtbyen, det er her man har pedagogikkemnene.
KTV: Klassetillitsvalgt. Snakker med LTVene (se LTV) om hvordan det går på trinnet og

har et delansvar for å spre informasjon videre.

Kok: Å skrive av LF (Se LF). Det skilles mellom fosskok (ren avskriving) og lett damping

(forsøke å få det til å se ut som man har prøvd å gjøre øvingen (se øving).

Kont: Forkortelse for kontinusjonseksamen. Foregår ofte i august hvis man har strøket

på ordinær eksamen. En taktisk kont er å stryke med vilje for å ha muligheten til å lesepå
faget hele sommeren.
Kontoret: Der Spanskrøret holder til i NV-gangen på realfagsbygget. Ofte finner du

andre LURinger her som er ute etter noen å prate med eller for å spise lunsj. Et svært
trivelig sted hvor det innimellom er kaffe å få.
Kråke: En LURing (se LURing) som er medlem av mannskoret Kråkeluren. En knakenes

bra gjeng mannfolk.

Lab: Laboratoriumsopplegg som forekommer særlig i fag som kjemi, fysikk og biologi og

som ofte krever en god del etterarbeid for å få godkjent.

LF: Forkortelse for løsningsforslag. Ligger ofte ute på nett eller er tilgjengelig hos eldre

studenter. Bli engasjert i spanskrøret og spør om noen har LF i Analyse 1, så kan du koke
hele veien til eksamenslokalet.
Linjeforening: Forening drevet frivillig av studenter på ett studieprogram.

Linjeforeningen er til for å knytte bånd mellom studentene som gjøres blant annet med
å arrangere ulike ting som immball (se immball). Et eksempel på en linjeforening er
Spanskrøret (se Spanskrøret).
LURing: En som går på LUR. (LUR står for LektorUtdanning i Realfag hvis du ikke har

fått det med deg).

Mus: En LURing (Se luring) som er medlem av kvinnekoret LURemus. En knakanes bra

gjeng kvinnfolk.

Pensum: Lærebok (bøker) som omhandler det man skal kunne til eksamen. Foreleser

(læreren) opplyser normalt om dette i første forelesning. NB. Nye pensumbøker er dyrt, så
det anbefales å kjøpe brukt av eldre studenter.
Realstart: For å bli kjent med studiet og medstudenter blir realstart arrangert de første

dagene etter immatrikuleringen. Dette er obligatorisk og delta på og innebærer litt
forskjellig, deriblant mikroundervisning.

Spanskrøret: Linjeforeningen du og de andre nye LURingene (se LURing) nå er medlem

av. Den beste linjeforeningen (se linjeforening).

Studentdemokratiet: Kan virke komplisert og stort, men egentlig er det bare et stort

elevråd, som består at studenttinget øverst, og så studentrådet.

U1: Området under realfagbiblioteket. Velegnet til å jobbe med gruppearbeid eller

samarbeide, eller bare prate. Her sitter det ofte mange LURinger fra andre trinn
(undertegnede har også brukt det som sjekkearena med stor suksess).

Øving: Ett sett oppgaver som skal leveres for å få gå opp til eksamen. Vanlig er å ha en

øving i uka og måtte ha levert (og få godkjent) 8 av 12 eller der omkring. Dette varierer fra
fag til fag og blir opplyst om i første forelesning.
3-ganger regelen: Studieforskriften sier at man kun har 3 muligheter for å ta eksamen

i et emne. Det gjelder både ved stryk og dersom du skal forbedre en karakter. Det er dog
mulig å søke om 4, 5 og opptil 6 forsøk.
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FADDERKOMITEEN
Tonje Noss
Heiii! Jeg er en jente på 21 år som kommer fra Ål i Hallingdal. Denne
høsten begynner jeg mitt andre år på NTNU, hvor jeg studerer for
å bli lektor i matte og kjemi, med kjemi som hovedfag. Noe av det
beste jeg vet er å synge av full hals, og jeg er ikke redd for å gjøre
dette midt i Trondheim sentrum. Jeg elsker å bli kjent med nye
mennesker og gleder meg veldig til å møte dere alle sammen! Lykke
til med skolestarten <3
Erik Krüger
Hei! Jeg er en 24 år gammel student som skal begynne på tredje året
på LUR med fysikk og matematikk som hovedfag. Jeg er nestleder
i fadderkomiteen og kan ikke vente til å bli kjent med dere! Jeg er
en idrettsglad sjel og er utruleg glad i å utfordre meg selv i ulike
sporter. Jeg håper dere gleder dere til å begynne på studiet og kan
bare anbefale dere til å bli med på så mye spennende som mulig!
Andrea Tofte
Heihei, mitt navn e Andrea og æ kommer fra Levanger. Eller som æ
alltid si, det e en plass sånn litt nord for flyplassen. Æ går kjemi og
biologi, med bio som hovedfag (selv om at alle tydeligvis syns d e et
dumt valg hehe). Like selv å tro at æ e en gøy og oppegående person
som går overens med dem fleste!! Livet består vel som regel av veldig
mye plana og lite struktur, ikke verdens beste kombo.
Glede mæ masse til å starte fadderuka med masse nye fjes! ska gjør
mitt aller beste for å fikse en dritbra start i verdens beste studieby <3
Sandra Bråthen Reikerås
Hallaien! Jeg er en 20 år gammel bergenser. Jeg starter nå på mitt
andre år med matematikk og fysikk her på LUR. Som person er jeg
veldig glad i å være sosial, spesielt på en god fest. Om det er på byen,
hjemme hos noen eller i skogen spiller ingen rolle! Ellers er jeg også
glad i å være i aktivitet og trene. Jeg gleder meg til å bli kjent med
alle de nye studentene, og håper dere får en like fin start på studiet
som jeg hadde!
Beate Ludviksen
Heihei! Jeg er Beate, 20 år og kjem fra Sykkylven på Sunnmøre. Jeg
skal begynne 2. klasse på LUR med faga kjemi og biologi, der biologi
er hovedfaget. Ellers er jeg glad i å vere med venner og sei som regel
alltid ja til å finne på noe. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med
dere!
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Thea Toll
Heii! Jeg heter Thea, er 19 år og kommer fra solbyen Sarpsborg! Jeg
begynner nå i 2. året på LUR og går matte og kjemi, med matte som
hovedfag. I spanskrøret er jeg med i både arrangementskomiteen
og fadderkomiteen, og med andre ord glad i fest og god stemning!
Jeg gleder meg masse til å bli kjent med dere, og håper dere får en
supergod snart på LUR!
Katrine Talmo
Hei! Jeg er en 20 år gammel jente som kommer fra Skien. Jeg skal
begynne i 2.klasse og studerer fysikk og matte. På fritiden er jeg glad
i å trene og å henge med venner. Jeg gleder meg veeeeldig til å bli
kjent med dere!
Miriam von Hanno
Heia! Jeg heter Miriam, er 21 år og kommer fra Bodø. Jeg er nå
ferdig med mitt først år på LUR, og gleder meg til å begynne på år
nr 2! Mine fag er biologi og kjemi, der biologi er hovedfaget mitt. Jeg
er glad i å finne på masse gøy både med venner og nye folk. Gleder
meg masse til å bli kjent med dere alle!
Maharan Thiru
Halla, jeg heter Maharan og er fra Lørenskog! Jeg går matte og
kjemi, med kjemi som hovedfag tror jeg. Beskriver meg selv som
sosial og imøtekommende 20 åring med energien til en 10 åring.
Fritiden min består av 60% tørre jokes, og 40%. Jeg gleder meg til å
møte dere! Satser på en heftig start på studietiden deres!! Yalla
Nadia Kristin Holberg
Hei hei! Nadia er jeg og er en 21 år gammel jente fra Eide på
Nordmøre. Jeg skal begynne tredjeåret mitt på LUR med fysikk
og matematikk som hovedfag. Ryktene på bøgda er at jeg er over
gjennomsnittet glad i brettspill og katter (helst begge deler sammen).
Gleder meg virkelig til å møte dere alle og beklager allerede nå for
alle peacetegnene jeg kommer til å gjøre.
Arnstein Nisja
Halla! Arnstein her, 21 år gammel og fra Kristiansund. Jeg skal
starte i 2. klasse, hvor jeg studerer kjemi og matematikk, der kjemi
er hovedfaget. Fritiden går med til mye idrett og trening, sommer
som vinter! Håper å se mange nye og flotte fadderbarn til høsten,
hvor det skal bli max god s for å si det MILF’t!
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UKE 33

Mandag 16.08

Tirsdag 17.08

Onsdag 18.08

Torsdag 19.08

Fredag 20.08

Dagtid

Immatrikulering

Info om LUR og
hver fagretning

Intro til fysikkprosjekt

Fysikkprosjekt

Fysikkpresentasjon

Intro til mikroundervisning

Foredrag: «lære
matematikk»

Intro til biologi

Intro til kjemi

Mikroundervisning

Foredrag: «Blikk
for skolen»

Foredrag: SIT

Lørdag 21.08
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Søndag 22.08
Lektorlekene:
Spanskrøret
konkurrerer
mot Erudio i
konkurranser
for å avgjøre
hvem som er de
«beste»
lektorene

Lunsj med
fadderne
Intro til
Informatikk
Kveldstid

Bli-kjent kveld:
Møt din egen og
en annen
faddergruppe til
en sosial kveld

Speed-friending:
Bli kjent med med
mange av dine
medstudenter

Volleyballturnering:
Konkurranse
mellom
faddergruppene
i volleyball

Navnefest:
Kle deg opp
etter
forbokstaven
din og bli med
på en festlig
kveld.

Scavenger
hunt:
Bli med og løs
rebus i
Trondheims
gater

Hybel til hybel:
Bli kjent med de
ulike underkomiteene til
Spanskrøret

UKE 34

Mandag 23.08

Tirsdag 24.08

Onsdag 25.08

Torsdag 26.08

Fredag 27.08

Lørdag 28.08

Dagtid

Vanlig skole

Vanlig skole

Vanlig skole

Vanlig skole

Vanlig skole

Kveldstid

Togafest:
Kle deg opp i
toga-kostyme og
bli med på fest.

Korkveld:
Bli kjent med
spanskrørets tre kor
gjennom en
helaften

Faddergruppens
kveld:
Faddergruppen
bestemmer selv

Olympisk aften:
Kle deg opp i
din raskeste
outfit og bli
med på en
olympisk aften.

Overnattingstur
/spillkveld:
Bli kjent med
LURDO (vår
brettspillklubb)
eller dra på
overnattingstur
i marka.

Søndag 29.08
Felles
avslutning på
Gløshaugen

Trønderfest:
Finn frem
løsbart,
skinnvest og et
RBK-skjerf og bli
med på
trønderfest
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WebKom

Webkomiteen (Webkom) har ansvaret for alt det IT-relaterte til Spanskrøret. Først og
fremst jobber de med å utvikle en helt ny nettside til linjeforeningen. WebKom ble opprettet
våren 2020 og er med det den ferskest komiteen Spanskrørret har. Komiteen ledes av David
Ramsvik, som sitter i hovedstyret til Spanskrøret som IKT-ansvarlig.

KontKom

KOMITEER
& KULTUR
Linjeforeningen vår er som skapt for engasjerte sjeler! Enten om du er glad i sport,
fest, quiz, musikk, eller om du har en journalist, skuespiller, eller barista i sjela;
Spanskrøret har noe for deg! På de neste sidene vil du finne en liten intro fra det meste
du kan engasjere deg i! Det vil være et komitèopptak etter fadderuka, så følg med! Om
det er noe du savner fra lista og vil starte en ny undergruppe, er det bare å ta kontakt
med styret!

Kontorkomitéen er den gruppen som har ansvaret for at kontoret til Spanskrøret er et
trivelig sted å oppholde seg. Kontoret er et sosialt oppholdssted der du som regel finner
god stemning og kaffe. På kontorvakt trakter medlemmer av komitéen kaffe når det trengs,
handler inn kaffe hvis det er tomt og rydder om det er rotete. Ellers er det bare å nyte gode
sofaer og slappe av. Alle som er medlem av Spanskrøret er hjertelig velkommen på kontoret,
men det er kun medlemmer av et av spanskrørets komitéer som kan låse det opp. Fremtiden
til kontoret er veldig spennende, ettersom vi fikk et nytt kontor i fjor. Dette betyr at du som
medlem har mulighet til å være med på å bestemme hvordan det nye kontoret skal formes.
Dersom du synes dette høres spennende ut er det bare å søke kontorkomitéen!

Idkom

KOMITEER

Idrettskomiteen (Idkom) har ansvaret for organiseringen av Spanskrøret’s idrettstilbud. Dette gjelder fotball, innebandy, håndball, sjakk og TURlur. I tillegg til å drifte de
ulike idrettstilbudene arrangerer vi også andre sportslige arrangementer slik som ulike
turneringer, og koietur på høsten. Idrettskomiteen er åpen for alle som kunne tenkt seg å
bidra til å opprettholde det sosiale miljøet i Spanskrøret gjennom idrett og fysisk aktivitet!
Meld deg inn i Facebook gruppa ”Spanskrøret Idrett” for full oversikt over alle de ulike
aktivitetene vi har. Støtt oss gjerne med å sette ”Spanskrøret Idrett” som din grasrotmotaker
hos Norsk Tipping.

ArrKom

Redaksjonen

Arrangementskomitéen har ansvaret for mye av det sosiale som skjer på LUR, og har
som mål å øke samholdet og felleskapet blant medlemmene i Spanskrøret. I løpet av året
arrangeres blant annet Åretur, Immatrikuleringsball, Julebord og Vårfest, i tillegg til litt
mer lavterskel arrangementer som Strikk og drikk og filmkvelder. Arrkom er en givende
komité, med godt miljø og med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Som medlem vil du
derfor kunne tilpasse dine egenskaper til oppgavene som blir presentert. Lurer du på noe
må du bare ta kontakt med noen i Arrkom!

FagKom

Fagkomitéen er komitéen som er ansvarlige for alt (les: noe) av det faglige som skjer i
linjeforeningen. I løpet av semesteret arrangerer vi i Fagkom quiz og foredrag, både innad
i linjeforeningen eller sammen med andre linjeforeninger. Spanskrørets medlemmer skal
helst være rå på quiz, så det er bare å finne seg et quizlag! I eksamensperioden arrangerer
Fagkom kræsjkurs i ønskelige emner som Analyse I og ITGK.

Redaksjonen er komitéen for alle de indre ordsmedene, illustratørene, fotografene,
kryssordlagerne, sladrekjerringene, grafikerne og/eller kakebakerne som bor i dere. Som
den ubestritte kongen på kakehaugen koser Redaksjonen seg når de lager avisa Vitnemålets
fem årlige utgaver. Føler du selv at du er morsom? Søk Redaksjonen, da vel!

Kjellern

Realfagskjelleren, eller bare «Kjelleren» som det gjerne kalles, er et utested for studenter.
Kjellerstyret består av frivillige studenter fra Spanskrøret, Delta, Volvox & Alkymisten og
Online, som sammen drifter Kjelleren. Realfagskjelleren holder normalt åpent hver fredag i
løpet av semesteret, i tillegg til at det arrangeres andre arrangementer som Kråkelurøvinger,
Luremusøvinger, strikk & drikk, FestFørBarneTV, quiz med mer. Realfagskjelleren startet
opp i 2001, men ble stengt i 2016 samtidig som de andre kjellerne på Moholt på grunn av
brannsikkerhet i lokalene. Realfagskjelleren fikk endelig åpne igjen i nye lokaler i Herman
Krags veg 12 til fadderperioden 2018.
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Kråkeluren

UNDERGRUPPER

Kråkeluren er LURs offisielle, uoffisielle mannskor! Vi er en
gjeng handlekraftige idioter som er glade i sang og øl. Vi holder
til på R-kjellern og driver med lavterskel synging og høyterskel
øldrikking! Vi har øvinger omtrent en gang annen hver uke.
Dersom du synes dette høres artig ut og vil bli med, send oss en mail
på kraakeluren@gmail.com eller ta direkte kontakt med Kråkefar
(Aksel Kirknes).

Naborevyen

LURemus

Naborevyen er revyen til Spanskrøret og Timini (linjeforeningen for nanoteknologi). Målet
er å ha en forestilling til våren, og ikke minst å ha det veldig gøy med å sette den opp. Vi
begynner arbeidet på høsten og håper at du vil melde deg inn i en (eller flere) av våre 10
undergrupper. Revyen passer for deg som ønsker å stå på scenen eller bak scenen, for deg
som liker å stelle i stand med førsteklasses velferd eller et bra manus, og for deg som har
en PR-person i magen (for å nevne noe). Påmeldingen er rett rundt hjørnet og for å få med
deg dette, samt mer info om revyen vår er det bare å like oss på Facebook eller på Insta (@
Naborevyen)

LURDO!

LURDO! er Spanskrørets brettspillklubb.
Hver måned har vi faste brettspillkvelder
der det blir tatt med alt mulig av spill du
kan tenke deg. Vi spiser kake, drikker kaffe
og koser oss ellers kjempe mye sammen.
Noe av det andre morsomme vi finner på
er blant annet Lasertag, Escape room og
allverdens kurs du kan forestille deg.
Vi i LURDO! gleder oss virkelig til å møte dere nye LURinger. Håper mange av dere vil
komme og overspise kake, drikke kaffe og spille spill til langt på natt med oss :D

LURemus er det høyst useriøse kvinnekoret til Spanskrøret. Vi
bedriver for det mest med tull og inntak av ulike prosenter, men
innimellom tar vi en trall (å tralle er 100% frivillig). Målet er at
alle skal ha det gøy, både på og av scenen. Vi er ofte å se på scenen
i våre vakre BHer, og ellers er vi bare ofte å se. Vi har øving
nesten annenhver torsdag, og her er det egentlig bare å møte opp,
uavhengig om motivasjonen er å ha det gøy, drikke vin eller øl eller
utvide sin (u)musikalske horisont. Lurer du på noe? Vil du være
med? Ta kontakt med Musemor Musen på facebook da vel!

LURveleven

Spanskrørets blandakor, LURvelven, er et kortilbud for alle som
synes det er gøy å synge. Vi tar imot alle som har lyst til å være med.
I LURveleven synger vi masse forskjellig gøy, og starter selvfølgelig
alltid med hi-ha-ho. Vi har øvelser en gang i uka og opptrer på de
fleste av Spanskrørets arrangement, i tillegg til egne arrangement
alene eller med andre linjeforeningskor. Er du nysgjerrig? Kom
innom på en øvelse davel! Eller ta kontakt med oss på lurvelev1@
gmail.com eller ta kontakt med en av oss i styret. Vi har også
egen facebook-gruppe: LURveleven. Meld deg inn der om du er
interessert. Det vil i tillegg komme informasjon om første øvelse på
i Spanskrøret sin gruppe, så husk å bli med der.
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Spanskrøret Fotball

Spanskrøret fotball er fotballtilbudet til Spanskrøret.
Vi har et lag som er meldt opp i 7dentligaen som er
studentligaen for 7er lag. Vi trener som regel en dag i
uka på Eberg kunstgressbaner, og vi er både jenter og
gutter som trener sammen. Kamper spilles som regel
på søndager (på eberg), men kan også bli satt opp en
ukedag innimellom. Vi er meldt opp i herreklassen
i seriespillet, men det er ikke noe problem at jenter
også slenger seg på i kamp om de er komfortable med
det.
Vi er en gjeng som spiller for å ha det moro på trening, og samtidig prøver å være så gode
som mulig sammen når vi skal spille kamper. Laget består av både folk som har spilt masse
fotball før, og av folk som ikke har spilt på lenge eller noe i det hele tatt. Tilbudet er åpent for
alle, og vi håper det er mange som har lyst til å komme på treninger utover høsten. Be om å
bli medlem av “Spanskrøret fotballgruppa” på facebook for mer info om treningstider osv!

IDKOMS UNDERGRUPPER
Få oversikt over Idrettskomiteens sportslige og idrettslige tilbud!

TURLUR

TURlur er spanskrørets turgruppe. Vi arrangerer alt fra tur i marka til fjellturer, bålkvelder,
skiturer og ulike aktiviteter. Hvert år pleier det i tillegg å arrangeres koietur og/eller en
lengre fjelltur i et av fjellområdene utenfor Trondheim. Vi håper også på å finne på mye
annet nytt og gøy det neste semesteret, og tar gjerne imot innspill!
Alle som vil kan være med, og du kan bli med på akkurat de aktivitetene og turene som du
har lyst til. Det stilles ingen krav, annet enn at du har lyst til å ha det gøy, og kanskje bli kjent
med noen nye! Gjerne bli med i Facebook-gruppa «TURLUR» for å få med deg når og hvor
det skjer ting fremover! Gleder oss til å se deg!

Spanskymisten Håndball

Spanskymisten er håndballaget til Spanskrøret og linjeforeningen Volvox og Alkymisten.
Vi har et herrelag og et damelag, og begge lagene spiller ca. én kamp i uka i Bedriftsserien.
Hele laget trener sammen i Nidelvhallen hver onsdag kl. 21-22 (med oppvarming fra 20.40).
Vi er en god gjeng som ønsker å ha det gøy på trening, men som også trener for å bli gode
som et lag. Vi har spillere som har spilt mye håndball tidligere og spiller som knapt hadde
rørt en håndball da de startet på laget. Her er det rom for alle, og du må ikke nøle med å bli
med på en trening!
Onsdag 1/9 vil vi ha åpen trening (eller du er alltid hjertelig velkommen, men 1/9 kjører vi
oppstart for alle som har lyst til å være med på laget eller bare teste en trening). Følg oss på
instagram @spanskymisten, så får du mer informasjon. Du kan også sende en melding til
Marthe Gjelstad hvis det er noe du lurer på :)
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Spanskrøret Innebandy

Spanskrøret Innebandy er innebandytilbudet
for Spanskrøret. Vi spiller i Løkkebandyserien
i Trondheim, som er et tilbud for de som synes
innebandy er morsomt uten at du trenger å ha
noen erfaring for å bli med. Vi trener normalt
en dag i uka i Spektrum, og spiller normalt 7-8
kamper i semesteret. Vi er både gutter og jenter
som trener og spiller kamper sammen. Vi vil ha
åpne treninger gjennom høsten, be om å bli med
på “Spanskrøret Innebandy” på Facebook for
mer info om treningstider, kamper og mer!

Spansk Åpning

Spansk åpning er sjakklubben til Spanskrøret. Vi er en lavterskel sjakklubb som setter god
stemning foran gode trekk på brettet. I klubben er det medlemmer fra alle årstrinn, noe som
gjør oss til en fin arena for å treffe nye folk. Vi bruker også å arrangere klubbturneringer,
og er alltid på utkikk etter flere medlemmer i klubben!
Er du interessert i sjakk, har lyst til å lære deg sjakk eller bare har lyst på nye venner er
du hjertelig velkommen på en av våre sjakkvelder. Informasjon om slike kvelder blir delt
inne på facebooksiden vår ”Spansk Åpning”. Meld deg gjerne inn her for informasjon om
arrangementer. Det er også bare å sende en melding til Johan Otto Munkeby om det er noe
mer du lurer på. Ser frem til å se deg!

Løpegruppa til Spanskrøret

Spanskrøret har sin egen løpegruppe, som i all hovedsak består av stravakonkurranser
mellom de ulike linjeforeningene på Gløshaugen. Alle løpe(-og spasertur)-lystne kan melde
seg inn i stravagruppen, og logge sin turer! Vi har også prøvd å lage felles treningsøkter
sammen med Spanskymisten Håndball en gang i uka. Håper å sees på Strava og på
løpetreninger!

Den fremtidige volleyballgruppen til Spanskrøret

Vi er i gang med å starte en volleyballgruppe for Spanskrøret. Inntil videre har ikke gruppen
noen planlagte aktiviteter, men til fremtiden skal vi holde treninger, delta i bedriftsserien
og arrangere enkle turneringer. Vi oppfordrer til bruk av volleyballene tilgjengelig gjennom
spanskrørets utlånsystem. Vi håper på mye engasjement når vi begynner med aktiviteter!

PRAKTISK INFO
Som nybakt student er det mange ting som kan virke forvirrende og overkomplisert. Hva
er R3? Er det snakk om det tredimensjonale rommet, en forelseningssal eller den uoffisielle
oppfølgeren til Matematikk R2, som de ikke underviste på min videregående? Slapp av,
ting faller på plass i rett tid. I mellomtiden har du her noen tips og triks som muligens gjør
tilvenningsperioden litt enklere.
Mazemap er en kartapp som gir deg oversikt over hvor alle grupperom,

forelesningssaler og andre rom på campus ligger.

Studentweb gir deg informasjon om studiet ditt. Her melder du deg

opp til undervisning og eksamen i fag, se eksamensresultater og finner
betalingsinformasjon om semesteravgift.

Blackboard er et nettbasert elæringssystem.En del emner bruker Blackboard

og legger ut informasjon til studentene her. Andre fag har egne hjemmesider,
søk på fagkoden og årstall så finner du det ganske greit.
Instabart.no har alle snarveier du trenger som student i Trondheim. Her
finner du både Blackboard, Studentweb og Mazemap. På Instabart finner du
også timeplanen din, her må du legge inn de fagene du tar det semesteret
(emnekodene). Du finner også snarvei til romreservasjon hvor du kan booke
ulike grupperom, og link til gratis nedlastning av Office 365.
Innsida.no har snarveier til mange andre systemer og tjenester.
Studentkort. Studenter får eget ID-kort med navn og bilde. Kortet er

legitimasjon ved NTNU, nøkkelkort til bygninger, lånekort på bibliotekene
og brukes for å printe fra skrivere. Som ny student henter du kort på
Stripa, nærmere bestemt Sentralbygg 2 i 2.etg. Ta med studentbevis-app og
legitimasjon. Vær forberedt på mye kø.
Studentbevis. Sammen med ditt studentkort må du ha studentbevis-appen.

Dette gir deg rabatter på buss, tog og andre tjenester. Du logger inn i appen
med vanlige NTNU-brukernavn og passord.

Politiattest. Lektorutdanningen krever at du leverer inn politiattest. Du

begynner med pedagogikk og praksis 2. semester, så det er veldig lurt å bestille
politiattesten i god tid, gjerne nå på høsten. Hvis du ikke leverer denne kan
du ikke gå ut i praksis. Politiattesten leveres på campus Kalvskinnet, hvor de
pedagogiske fagene undervises.
Vitnemålet på Snapchat. Skjer det noe lættis på vors, fest eller i forelesning
er det veldig viktig å sende snap av det til Vitnemålet! En fast spalte er
bildeveggen som er laget av bildene dere sender inn til oss. Legg oss til!
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HVA VENTER DEG PÅ LUR?
TEKST: Sander Høyland

Hvert år begynner en ny gjeng med
smarte, hardtarbeidende og oppegående
studenter på LUR. De nye studentene
har høyt snitt fra videregående, og de aller
fleste har fått gode karakterer hele livet.
Med dette utgangspunktet er det mange av
disse studentene som går på en smell i løpet
av det første semesteret på studiet. Denne
artikkelen er skrevet så disse studentene
skal ha litt bedre innblikk i hva de har i
vente på LUR.
Først, litt statistikk:
• Bare 40% av studentene som begynner
på lektorutdanning på NTNU fullfører
studiet i løpet av 5 år
• Gjennomsnittskarakteren i MA1101,
MA1201 og TDT4110, tre fag de fleste
på LUR tar første året, er D og C.
Strykprosenten i MA1101 og MA1201
er 13% og 20%
• Etter 3. semester på LUR, har en
student i snitt hatt minst en konteksamen (dvs strøket i minst ett fag)
Så hva betyr dette for deg som ny student?
Det betyr først og fremst at selv om du har
vært vant til å få 5-ere eller 6-ere hele livet,
kan det godt hende du ikke får en eneste A
eller B i løpet av første eller andre semester.
Greia er nemlig at alle de andre studentene
også har fått 5-ere og 6-ere hele livet, så du
konkurrerer på et annet nivå enn du gjorde
på videregående. Alle på LUR er smarte.
Alle du studerer sammen med er over den
røde linja, og hvis du får D-er og E-er første
semester, betyr det bare at du er dårligere
enn snittet blant de smarteste i Norge. Du er
fortsatt blant de smarteste i Norge.

Det betyr også at du ikke har tapt hvis du
stryker. Det er vanlig å stryke i minste ett
fag i løpet av studieperioden. Det er ikke i
nærheten av så flaut som man skulle tro, og
det er mange flere som har gjort det enn du
ville tippet, meg selv inkludert.
Det betyr til slutt at det er en prestasjon
bare å fullføre studiet. Du trenger ikke gjøre
det kjempebra, for en mastergrad fra NTNU
sikrer deg nesten jobb uansett. Det er også
flere som fullfører enn de 40%-ene som gjør
det på 5 år, og det går også helt fint. Om du
bruker 11 eller 12 semestre på å fullføre, blir
du like fullt lektor når du er ferdig. Og det
er det viktigste. Så ikke stress så mye med
karakterene, og ikke se det som et nederlag
om du stryker i et fag. Du har minst 2 sjanser
til, og kan i mange tilfeller få inntil 4 ekstra
forsøk hvis det er nødvendig. Og hvis du
trenger litt større perspektiv på hvor lite
viktig alt dette er i det store bildet, kan jeg
anbefale å ta en prat med tidligere faddersjef
og LTV Bjarte Boge eller styrenestleder for
SIT Trondheim Jørgen Sunnvoll, som er
utrolig oppegående og flinke mennesker,
selv om dette ikke nødvendigvis reflekteres
av karakterene deres.

Tekna-medlemmer
har fadderuke
hele året!
Eller – det er kanskje å ta i. Men med alle Teknas kurs
og arrangementer, så har du noe gøy å være med på
året rundt. Både faglig og sosialt. For bare 150,- i
semesteret.
Bli medlem. Send TEKNA til 2007

VEIEN VIDERE...
3.-5. september Tur til Innerdalen
10.-11. september Opptakstur
18. september Immball

