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Aktivitet 2021 i korte trekk.  

Mai 2021 – Samling med de andre studentlagene. 
 
Juni2021 – USN får en plass i studentnettverket sammen med Oslo, Bergen, Ås, 
Trondheim og Tromsø. Også representanter fra SU, NSO, Velferdstinget og Aila fra 
AU. 
  
Nettverket blir formalisert med egne vedtekter. 
 
Samling med alle studentlagene – kickoff.  
 
Kickoff med V&T SV I Skien 
 
Juli 2021 – planlegging av studentturne opp mot valgkamp. 
Kick off studentnettverket valgkamp 
 
August – Planlegging av studentturne fortsetter. Workshop om sosiale medier. 
Foredrag for Oslo Sosialistiske studenter i bruk av SoMe i valgkamp. 
 
Valgkamp starter. Bruker mye tid på sosiale medier for USN sosstud, nettverket sine 
plattformer og etter hvert også Jørn og V&T sine plattformer. 
 
Sosialistisk studentturne planlegges for Bø og Bakkenteigen. Førstnevnte går som 
planlagt. Bakkenteigen blir avlyst i siste liten.  
 
Stand på campus i Notodden, Porsgrunn og i Bø. Plakataksjon ved alle campuser 
(minus Rauland). Debatt på campus Bø med Jørn. 
 
Avisinnlegg 
 
Designe egen studentflyer 
 
Evalueringshelg med V&F i Kragerø med foredrag. 
 
Hengt opp plakater om å danne studentlag på alle campuser.  
 
Oppsummering og evaluering med studentnettverket.  
 
Litt pause i oktober. 
Oppstart med nettverket og workshop om strategier og veien videre. 
 
Jobbe mot fysisk nettverksmøte i januar (ble utsatt). 
Kommunikasjonsstrategijobbing – vedtatt i nettverket at kommunikasjon skal inn som 
en viktig del av arbeidet sammen med det organisatoriske og politiske. Åshild leder 
arbeidet mot å ande en budskapsplattform, tone of voice og en 
kommunikasjonsstrategi for studentnettverket. Hvordan skal man differensiere 
kommunikasjonen mot studentene slik at de blir sett og hørt? 
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