PEDAGOGALLIANSEN
FÖR ALLA LÄRARSTUDENTER

”Det viktigaste att förmedla är känslan av gemenskap,
att alla är välkomna och känner sig trygga, att bidra med
en social gemenskap som kommer att göra studietiden
både lättare och roligare.”

PEDAL

är en studentförening som verkar
för samhörighet mellan alla
lärarstudenter på Linnéuniversitetet. Vårt syfte är att skapa
ett sammanhang som är större än den egna klassen, både vad
gäller utbildningen och livet utanför studierna.
Många studenter är nya på orten, en del har precis flyttat
hemifrån och universitetsvärlden är något helt nytt.
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. Pedal har
tre utskott som anordnar olika typer av aktiviteter. Det sociala
utskottet och aktivitetsutskottet ansvarar för alla evenemang
som hålls utanför studierna, medan utbildningsutskottet
huvudsakligen verkar för studierelaterade aktiviteter.
Linnéuniversitetets lärarutbildning är förlagd både i Växjö och
i Kalmar. Pedal finns i Växjö, men vi har ett bra samarbete med
vår systerförening Karolin i Kalmar.

Styrelsen består av elva ledamöter: Ordförande, vice
ordförande, två socialansvariga, två utbildningsansvariga,
en aktivitetsansvarig, kassör, sekreterare, webbansvarig
och en jobbansvarig. Vi har ett nära samarbete med en av
de populära studentpubarna, Slottsstallarna, där de av våra
medlemmar som vill kan engagera sig och hjälpa till.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

Fotogalleri

Webb-ikon

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Välkommen till Karlskrona
Varierande VFU med möjlighet till jobb
Vill du jobba i skärgården, mitt i centrum eller på landsbygden? På en
stor eller liten skola? I Karlskrona kommun finns alla möjligheter när
du gör din VFU. Hos oss kan du dessutom få jobb efter examen.
Karlskrona kommun satsar på långsiktiga utvecklingsarbeten.
Just nu genomförs satsningar inom bland annat digitalisering
och Challenging Learning.
Vi har VFU-handledare med lång erfarenhet och ett stort intresse
av att handleda dig som student.
Läs mer på karlskrona.se/jobbaiskolan eller
ring 0455-30 30 00 till en VFU-samordnare.
Varmt välkommen till Karlskrona kommun!

FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
– EN BRA LÄRARUTBILDNING
Läraryrket är ett av Sveriges viktigaste yrken. Som färdigutbildad lärare har du en unik chans att
påverka nästa generation, vilket är en viktig och demokratisk samhällsuppgift i en värld som blir
alltmer globaliserad.
Det råder lärarbrist och behovet av bra pedagoger är omfattande. Det ställer också höga krav
på att lärarutbildningen har kapacitet nog att utbilda morgondagens lärare, och att det aldrig
tummas på utbildningarnas kvalitet. Inom Pedal vill vi verka för att generation efter generation av
lärarstudenter ska lämna sin utbildning hundraprocentigt redo för att möta framtidens krav.
Som lärarstudent vid Linnéuniversitetet kan du vara med och påverka din utbildning, och på sikt
också nästa generation skolelevers möjligheter till en bra utbildning.

”Att få vara med i en så fantastisk förening som Pedal har gynnat
mitt studentliv något så galet och jag har lärt känna underbara
människor som jag kommer ha kvar i resten av mitt liv.”

KOM OCH JOBBA MED OSS!
Vaggeryds kommun växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga.
Brinner du för att inspirera och arbeta nära elever för att skapa glädje
och trygghet i lärandet med utgångspunkt att alla ska lyckas?
Då kanske du är vår blivande kollega. Läs mer på vaggeryd.se/jobb!

Våra barn och elever blir världsmedborgare och utvecklar vårt
hållbara samhälle, är vår verksamhetsidé

Utbildningsförvaltning

Vi utvecklas genom våra värdeord
• Bemöta • Berika • Bejaka

Välkommen att bli en av våra framtidsskapare - www.alvesta.se

UTBILDNINGSUTSKOTTET
När man kommer till en ny ort eller ett nytt sammanhang, vilket universitetslivet
faktiskt är för många, är det viktigt att snabbt finna sig tillrätta med allt vad
akademiska studier innebär. En välfungerande kontakt med lärare och andra
studenter är A och O, och inte minst, att kursutbudet och utbildningens innehåll
håller god kvalitet.
Pedals utbildningsutskott finns till för dig som student, och verkar ständigt för att
ha god inblick i och, när det behövs, kunna påverka utbildningen. Läraryrket är brett
men också oerhört viktigt ur ett samhällsperspektiv, därför är det viktigt att du som
lärarstudent kan vända dig till oss med allt som rör din utbildning.
Utöver studiebevakning finns vi också tillgängliga för att hjälpa nya studenter
med rena praktikaliteter, tips och råd. Vi arrangerar studieresor och bjuder in
gästföreläsare, och du som medlem är alltid välkommen med önskemål och förslag.

DET SOCIALA UTSKOTTET
Vi 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. Det sociala utskottet verkar för att anordna olika sociala
aktiviteter, från brännbollsturneringar till stora fester. Alla är välkomna att komma
med förslag och idéer, eller ännu hellre: bli en av oss!

AKTIVITETSUTSKOTTET
En del förknippar studietiden med mycket fest och alkohol, en livsstil som inte
tilltalar alla. Aktivitetsutskottet bjuder in till en annan typ av gemenskap –
aktiviteter så 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!

Vågar du vara viktig med oss?
Då är du rätt person för våra förskolor och skolor!
Välkommen att söka lediga tjänster (tingsryd.se) eller skicka din intresseanmälan
till barn.utbildning@tingsryd.se

Här kan man läsa
hur det är att
jobba hos oss

Postadress:
Pedagogalliansen Växjö vid
Linnéuniversitetet
Box 5015
350 05 Växjö
Besöksadress:
Universitetsplatsen 1
Kontoret är öppet
varje tisdag,
klockan 12.00–13.00
pedal@pedalivaxjo.se
www.pedalivaxjo.se
www.facebook.com/
pedalpedagogalliansen.vaxjo
DU SYNS OCH HÖRS I

HULTSFRED!

Här finns plats för dig!
hultsfred.se/boochjobba

Kim 5 år

Forma framtiden tillsammans med oss.
www.ljungby.se/pedagog
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Hönan lägger ägg. Grisen lägger korv.

