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Föreningen för dig som är lärarstudent

Välkommen till Föreningen
lärarstudenterna!
Föreningen lärarstudenterna, förkortat LäS, är föreningen
för dig som läser en lärarutbildning, pedagogik eller didaktik
på Stockholms universitet. Vi är den enda föreningen på SU
som ordnar aktiviteter specifikt för dig som är lärarstudent
eller läser ett annat utbildningsvetenskapligt ämne.

Aktiviteter
Vi i LäS anordnar en rad aktiviteter för dig som student.
I början av varje hösttermin har vi Lärarinsparquen, i oktober
uppmärksammar vi Världslärardagen, och på vårterminen
anordnar vi Lärarstudenternas introvecka, och mycket
annat som föreläsningar, pluggstugor, spelkvällar och
filmkvällar. Med ett medlemskap i LäS får du tillgång till
allt detta utan något som helst krav på att du behöver
engagera dig i föreningen. Men vill du engagera dig så
kontakta vår medlemssamordnare!
Med medlemskapet får du också Mecenatkortet som visar
att du är student samt medlem i LäS och ger dig
fina studentrabatter.

Tradition och representation
En stor del i vårt uppdrag är att representera lärarstudenterna
med föreningens fana och marskalkar vid akademiska och
studentikosa högtider, samt att styrelsen representerar
föreningen vid andra föreningars sittningar och baler.

Vi ställer oss bakom FN:s globala
mål för en hållbar utveckling.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

Sektioner & Utskotten
– det är här det händer!
Många av studentlivets aktiviteter arrangeras av våra olika utskott.
Har du tankar eller nya idéer? Välkommen att engagera dig!

Lärarinsparquen
Lärarstudenternas klubbmästeri
– LäS KM
Klubbmästeriet är kärnan i LäS och håller oftast
hus på Café Bojan. Klubbmästeriet är numera en
sektion och inte ett utskott, och dess huvuduppdrag är att ordna med Tisdagspubar och festligheter för alla lärarstudenter och våra vänner från
andra utbildningar. De lila overallerna signalerar
gemenskap över gränserna! Vill du engagera
dig ska du vara med på ingångsperioden/
kandidatperioden i början av terminen, och
när du genomgått denna har du gratis
medlemsavgift livet ut.

Lärarinsparquen är det av föreningens utskott som
har det största ansvaret för välkomstaktiviteter, de
flesta helt gratis, i samband med terminsstarterna.
Då har du under lättsamma omständigheter
chansen att lära känna dina kursare även utanför
plugget. Målsättningen är att alla lärarstudenter ska
få en så bra start på sin utbildning som möjligt.

Föreningshälsan
Är du intresserad av träning och fysisk och psykisk
hälsa? Då ska du hålla koll på Föreningshälsan. Här
ordnas gemensamma löpturer, deltagande i lopp
och fotbollsturneringar och mycket mer. Gillar du
en speciell träningsform? Berätta för de andra i
utskottet, så kanske en ny aktivitet har fötts!

Spelutskottet
Spelutskottet finns för dig som gillar spel av alla
dess sorter! På campus ordnar vi brädspelskväll
varannan onsdag och på nätet spelar vi allehanda datorspel. Vill du spela spel med andra
lärarstudenter kan du hålla utkik efter våra event
på föreningens Facebooksida!

Kontakt
foreningenlararstudenterna.se
facebook.com/foreningenlararstudenterna
foreningenlararstudenterna

Bokcirkeln
Bokcirkeln träffas varannan vecka och är öppen
för alla medlemmar att delta i hur ofta man vill.
Tillsammans väljer vi vilka böcker vi ska läsa och
diskuterar dem sedan när de är utlästa.

Bli medlem i Lärarnas Riksförbunds
Studerandeförening
– di� medlemskap är gra�s under hela studie�den.

Du får också �dningen Skolvärlden, med inspira�on om di� kommande yrke, �llgång �ll en rad
olika studerandeförmåner, raba�er och två rik�gt
bra studerandeförsäkringar. Lärarpodden och
bloggar ger dig inspira�on inför di� kommande
yrkesliv och nyhetsbrevet Studentny� ger dig
aktuell informa�on om verksamheten och vilka
förmåner du har som student.

www.lr.se

LR Stud arbetar med utbildnings- och skolpoli�sk
opinionsbildning både lokalt och na�onellt genom
media och på evenemang så som Järvaveckan,
Almedalsveckan och Pride. Du kan som medlem
vara med och påverka vilka frågor vi ska driva! Har
du frågor om vår förening eller hur man gör för
a� engagera sig kan du kontakta den Centrala
Styrelsen på cs@stud.lr.se.
Det är enkelt a� bli medlem. Gå in på LR.se/stud
eller skanna koden. Bli medlem redan idag och få
�llgång �ll alla förmåner som kommer med di�
medlemskap!
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Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening (LR
Stud) erbjuder bland annat fortbildning och helgkurser för dig som student. Dessa kurser kompletterar din utbildning med teman som skoljuridik,
rä�gheter på arbetsplatsen eller didak�k. Allt
deltagande är gra�s och du får dessutom möta
studenter från hela landet.

