Pedagogalliansen
för alla lärarstudenter

Din guide i studentvärlden
Vi är utbildningsföreningen för lärarstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Vårt syfte är att
skapa ett sammanhang som är större än den egna klassen, vad gäller både utbildningen och livet
utanför studierna.
Pedals organ består av en styrelse på 11 ledamöter, 3 utskott och medlemsmöten där alla får
göra sin röst hörd. Styrelsens poster är ordförande, vice ordförande, aktivitetsansvarig, kassör,
sekreterare, webbansvarig, jobbansvarig, två socialt ansvariga och två utbildningsansvariga.
Universitetsvärlden är något helt nytt. Många studenter är nya på orten, en del har precis flyttat
hemifrån. Studietiden är viktiga år. Här läggs grunden för ett framtida yrkesliv som ska hålla
länge och vi vill verka för att skapa en så bra studietid som möjligt för våra medlemmar.
Som lärarstudent vid Linnéuniversitetet kan du vara med och påverka din utbildning och på sikt
också nästa generation skolelevers möjligheter till en bra utbildning.

Jobba på
studentpub
Vi i PEDAL samarbetar med
studentpuben Slottsstallarna, och
under våra jobbveckor kan du som
medlem jobba med oss där. Inga
tidigare kunskaper behövs utan
man lär sig allt på plats. Det är
superkul och ytterligare ett tillfälle
att lära känna nya personer!

Det sociala utskottet
(Partyfixande OrangeOverallklädda Lärarstudenter)
POOL tror att en rik och aktiv fritid är ett bra komplement till intensiva
och krävande studier. Ett rikt socialt liv bidrar till ökad livskvalitet, gladare
studenter och i längden bättre studieresultat. POOL verkar för att anordna
olika sociala aktiviteter – allt från grillkvällar till sittningar och stora fester.
Alla är välkomna att komma med förslag och idéer, eller ännu hellre: bli en av
oss!

Utbildningsutskottet
(Studieorienterade OrangeOverallklädda Lärarstudenter)
STOOL finns till för dig som student och verkar ständigt för att ha god inblick i
utbildningen. Det är också genom STOOL man har bäst möjlighet att påverka
den. Lärarutbildningen är bred och oerhört viktig ur ett samhällsperspektiv.
Just därför är det viktigt att du som lärarstudent kan vända dig till oss med
allt som rör din utbildning.
Utöver studiebevakning finns vi på STOOL också tillgängliga för att hjälpa
nya studenter med rena praktikaliteter, tips och råd. Vi arrangerar dessutom
studieresor och quizkvällar och bjuder in gästföreläsare. Du som medlem är
alltid välkommen med önskemål och förslag.

Aktivitetsutskottet
(FritidsIntresserade OrangeOverallklädda Lärarstudenter)
En del förknippar studietiden med mycket fest och alkohol, vilket är en
livsstil som inte tilltalar alla. FIOOL bjuder in till en annan typ av gemenskap
– aktiviteter som träning, fika eller spelkvällar. Det ska vara lätt att umgås
och det ska tilltala alla, oavsett hur du helst spenderar din lediga tid mellan
studierna. Vad gör du helst på fritiden? Gör det med oss!

Gratis medlemskap under hela studietiden
lararforbundet@vaxjo.se
0470-415 65
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