Velkommen på
læreruddannelsen

Velkommen på læreruddannelsen
Tillykke med valget af læreruddannelsen. Vi lover dig, at de næste 4 år bliver en stor oplevelse med spændende
udfordringer og både personlig og faglig udvikling. I Lærerstuderendes Landskreds vil vi gerne byde dig velkommen i et fagligt og socialt fællesskab, med lærerstuderende fra alle landets 15 læreruddannelser, som står
sammen i kampen for en bedre læreruddannelse.
Vi, i Lærerstuderendes Landskreds, er alle lærerstuderende. Derfor ved vi alt om livet og udfordringerne på
læreruddannelsen. Vores mål er, at du får et fyldestgørende antal undervisningstimer – samt at der er en stærk
og synlig kobling mellem undervisningen, de pædagogiske fag og praksis.
Vi er dit talerør på uddannelsen, i medierne og på Christiansborg. Det er vigtigt for os, at vi bliver hørt, inddraget, og at vi sidder med, når beslutninger tages. Vi er samtidigt din faglige støtte, og vi er der for dig, hvis
du får problemer i din studietid. Sidst, men ikke mindst, er Lærerstuderendes Landskreds en del af Danmarks
Lærerforening. Det betyder, at du, igennem dit medlemskab hos os, har adgang til juridiske rettigheder hos
Danmarks Lærerforening.
Vi glæder os til at møde dig på uddannelsen, og vi ønsker dig en god studiestart.

Med venlig hilsen
Lærerstuderendes Landskreds

Kære nye medstuderende
Tak for at du har valgt læreruddannelsen. En uddannelse, hvor du bliver en del af et fællesskab, der sætter
mennesker og deres faglige udvikling og dannelse først.
Folkeskolen og læreruddannelsen er genstand for kontinuerlig debat. Resultaterne af debatten har de seneste
år fået store konsekvenser. De mest synlige har været folkeskolereformen og loven om arbejdstid. Dette påvirker vores kolleger, børnene i folkeskolen og vores hverdag på læreruddannelsen. Derfor ved jeg, at dit valg
om at læse til lærer er et aktivt valg.
Læreruddannelsen vil lære dig meget om mennesker og om samfundet, men også meget om dig selv. Uddannelsen giver dig et indblik i, hvilke dilemmaer og udfordringer du vil møde i arbejdet i folkeskolen – men også
en forståelse for hvor vigtigt fællesskabet er i dit kommende virke som lærer. Fællesskabet starter lige her på
læreruddannelsen!
Jeg håber, du vil tage aktiv del i din uddannelse, og at du vil være med til at sikre, at fællesskabet på dit uddannelsessted blomstrer og vokser sig stærkere. At du vil fortælle, når du oplever ting, som kan gøres bedre – og
at du selv vil deltage aktivt i forbedringen. Læreruddannelsen har brug for stærke stemmer på hvert enkelt
uddannelsessted – stemmer, der vil være med til at skabe den bedste læreruddannelse i fællesskab.
Jeg glæder mig til at vi ses og til at høre, hvilken læreruddannelse du drømmer om. Velkommen og held og
lykke på studiet.
Formand, Lærerstuderendes Landskreds
Jenny Maria Jørgensen

DU ER MERE VÆRD END DU TROR

Sørg for at være godt forsikret
Med en studieforsikring hos Lærerstandens Brandforsikring får du tre
forsikringer i én fra 5 kr. om dagen:
• Indboforsikring med elektronikdækning: 50 % rabat
• Rejseforsikring i hele verden: 50 % rabat
• Ulykkesforsikring med farlig sport: 25 % rabat
Som medlem af Lærerstuderendes Landskreds får du tre fordele oveni:
• 0 kr. i selvrisiko, hvis din cykel bliver stjålet
• Heltidsdækning på din ulykkesforsikring
• Et helt års ekstra rabat på dine forsikringer, når du er færdiguddannet
Gå ind på lb.dk/studieekstra eller ring til os på 33 95 76 80.
Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Velkommen til læreruddannelsen
Den uddannelse der kvalificerer dig til at varetage det vigtigste job i verden. Hvis de nye generationer ikke får
en god grunduddannelse, er vi som samfund ilde stedt. Du får som lærer utrolig stor betydning for mange
børn og unges muligheder i livet. Du skal bidrage til, at de får forudsætninger for at de gennem livet finder
svar på spørgsmålet: ”Hvad vil jeg med mit liv?”.
Vi skal bidrage til, at eleverne bliver engagerede samfundsborgere, der tager ansvar for sit eget liv og for
samfundet. ”Vi lærer for livet – ikke for skolen”. Skal skolen lykkes med den opgave, er det vigtigt, at de møder
dygtige og engagerede lærere. Engagement og fællesskab skal derfor også være nøgleord i læreruddannelsen.
Kvaliteten af de lærere som underviser i folkeskolen er helt afgørende. Derfor er din uddannelse meget vigtig.
Som lærere træffer vi hver dag vigtige beslutninger og påtager os stort ansvar. Det skal du også på uddannelsen. Du skal sammen med dine medstuderende være med til at skabe et engagerende studiemiljø, gøre
dine undervisere bedre og stille krav om en uddannelse af høj kvalitet.
Lærerstuderende Landskreds og Danmarks Lærerforening gør, hvad vi kan for at skabe de rigtige rammer i
uddannelsen og i folkeskolen. Din opbakning er vores styrke i det arbejde.
Formand for Danmarks Lærerforening
Anders Bondo Christensen

Medlemsfordele
Som medlem af Lærerstuderendes Landskreds får du adgang til en række attraktive medlemsfordele:

• Dit politiske talerør
• Personlig rådgivning og vejledning
• Forsikring i praktikken
• Ret til hjælp som nyuddannet
• Økonomisk og juridisk bistand i tilfælde af konflikt
• Bidrag til studiemiljøet og få adgang til lokale aktiviteter og arrangementer
• Studieforsikring EKSTRA
• Gratis kurser, foredrag og workshops
• Magasinet Folkeskolen
• Gruppelivsforsikring
• Danmarks bedste studiekonto

Du kan se alle vores medlemsfordele på: llnet.dk/medlemsfordele
Bliv medlem af Lærerstuderendes Landskreds
Det koster 55 kr. om måneden at være medlem, og beløbet er naturligvis fradragsberettiget. Du melder dig ind
i Lærerstuderendes Landskreds via indmeld.llnet.dk, eller ved at sende en SMS med teksten “indmeld“ til 1919
- hvorefter du vil blive ringet op.

”Jeg er aktiv i Lærerstuderendes Landskreds, fordi det er vigtigt
for mig at bidrage til, at vi får den bedst mulige læreruddannelse.
Det mål er vi fælles om at kæmpe for på tværs af alle landets
læreruddannelser, og det giver os både et super fedt fællesskab samtidig med, at LL også er et sikkerhedsnet, hvor vi er
forsikrede i praktikken og kan få råd og vejledning.”
Hüseyin Avni Döner, Læreruddannelsen Roskilde

”Jeg meldte mig ind i Lærerstuderendes Landskreds som noget af
det første, da jeg begyndte på studiet. Det var svært at se meningen
med ikke at melde mig ind. Lærerstuderendes Landskreds tilbød
mig et fællesskab og sikkerhedsnet.
Det var først og fremmest forsikringen i praktikken, der gjorde
udslaget for mig, men det fedeste ved at være medlem af LL er
klart det kæmpe fællesskab, man bliver en del af. Jeg har mødt
lærerstuderende fra hele landet, og det er mega fedt at kunne dele
oplevelser og erfaringer, hvad enten det er til møder eller over en
tår øl.
Det betyder samtidig også meget, at jeg har et sted at søge råd og
vejledning, så jeg kan få det bedst mulige ud af min uddannelse. Jeg
synes, det er så vigtigt, at man tager ansvar for sin egen uddannelse
og ved, hvordan man kan gøre det. Det kan man i Lærerstuderendes
Landskreds.”
Julie Storm Leth, Læreruddannelsen Fyn

”Jeg meldte mig ind i Lærerstuderendes Landskreds under min
studietid. Jeg syntes, det var vigtigt, at de studerende havde en
stemme - og Lærerstuderendes Landskreds er de studerendes
talerør.
Derfor engagerede jeg mig i Lærerstuderendes Landskreds,
som sikrer de studerendes rettigheder undervejs gennem studiet - og som styres af de studerende selv og bliver hørt både
lokalt såvel som på landsplan.”
Brian Møller Petersen,
Uddannet lærer fra Læreruddannelsen Jelling

Kære nye lærerstuderende
Velkommen til jeres vigtige studie! Når jeres hverdag triller derudad, håber jeg, I vil bruge en stund på at
tænke over, hvad der venter jer – både i løbet af studietiden og når den tid kommer, hvor I skal ud på skolerne
– ud til eleverne. Med valget af jeres uddannelse følger nemlig en vigtig opgave:
Som fremtidens lærere er det jer, der skal give børnene et trygt og solidt fundament af værdier og viden, så
de bliver flyveklare til selv at kaste sig ud i livet med alle dets muligheder. Det er jer, der skal klæde børnene
på med den faglighed og viden, der forventes af dem. Og det er jer, der skal udfordre dem, så de bliver nysgerrige, kritiske og passionerede.
Vores børn og unge vil fremover blive mødt med krav om konstant at kunne udvikle sig og skifte livsbane. Det
kræver børn og unge med et solidt ståsted og kritisk sans. Og det kræver robuste børn og unge, der tør tage
chancer og ikke er bange for at fejle.
Vores uddannelsessystem spiller en stor rolle, når det kommer til at give børnene den ballast, der skal til, for
at de kan navigere i et omskifteligt samfund. Jeres profession er derfor én af de vigtigste, man kan beskæftige
sig med.
Jeg håber, I vil engagere jer med sjæl og hjerte. Og jeg ønsker jer alt mulig held og lykke.
Uddannelses- og forskningsminister
Tommy Ahlers
Foto: Kim Vadskær

dumhed sb (-en, -er)

at gå glip af en måneds dagpenge fra
den dag, man er færdiguddannet.
Bruges typisk om ikke at være gratis
medlem af Lærernes a-kasse.

www.dlfa.dk/stud

Gør en forskel - bliv aktiv
Vær med til at gøre en forskel og bliv aktiv i Lærerstuderendes Landskreds
Vil du være med til at kæmpe for, at læreruddannelsen bliver verdens bedste? At studiemiljøet og fællesskabet
på dit uddannelsessted er i top? Vil du have indflydelse på Lærerstuderendes Landskreds’ politik og aktiviteter?
Som aktiv i Lærerstuderendes Landskreds får du mulighed for at blive en del af et fællesskab på tværs af alle
landets læreruddannelser. Du bliver opkvalificeret på vores interne kurser, hvor du klædes på til at kunne
varetage rollen som aktiv i organisationen sammen med andre engagerede studerende fra landets læreruddannelser.
Du kan vælge at engagere dig i klubben og bl.a. fokusere på lokale aktiviteter på dit uddannelsessted. Du kan
også stille op til bestyrelsen og blive en del af det nationale arbejde i Lærerstuderendes Landskreds.
Vil du være en del af det spændende arbejde, vi laver i Lærerstuderendes Landskreds, eller har du spørgsmål til
det at være aktiv, så kontakt sekretariatet på LLmail@dlf.org eller på tlf.; 3393 9424.

Følg Lærerstuderendes Landskreds på Facebook
Her får du de seneste nyheder fra organisationen, gode studieråd og fede konkurrencer. Du kan følge med i,
hvornår der er arrangementer for medlemmer og blive opdateret på organisationens politiske arbejde.
https://www.facebook.com/laererstuderende

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

Få Danmarks
absolut bedste
studiekonto

Studiekonto – ganske kort
Du får 5 % i rente på de første
20.000 kr. – derefter 0,10 %
Vælg en kassekredit på op
til 50.000 kr. Du betaler kun
5 % i rente
Når du er medlem af Lærerstuderendes
Landskreds, kan du få en studiekonto
hos Lån & Spar. Med 5 % på kontoen
kan du faktisk få penge ud af at have
penge i banken – og hvis du skal bruge en kassekredit
på op til 50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.
Der er meget mere. Se alle dine fordele på
lsb.dk/ll. Ellers send en mail til ll@lsb.dk
eller ring på 3378 1967 og book et møde.

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi
hos os og være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Du får studiekontoen
på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op
til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr.,
vil det koste dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger
0 kr., debitorrente (variabel) 5,09 %, ÅOP 5,1 %. Efter tre måneder skylder du
50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og uden faste afdrag.
Alle rentesatser er variable og gældende 1. januar 2018.

Visa/Dankort og MasterCard
– med samme pinkode
StudieOpsparing – som giver
0,50 % på HELE opsparingen
Gebyrfri hverdag
Behold dine fordele i op til 3 år
efter endt studie
Søg nemt og hurtigt via mobilen.
Download app’en Zapp og søg om en
studiekonto.

Som medlem af Lærerstuderendes Landskreds får du:
• Et stærkt, socialt og fagligt netværk
• Personlig rådgivning og juridisk bistand
• Mulighed for faglig opkvalificering
• Økonomiske fordele i studietiden

Lærerstuderendes Landskreds
- fordi din uddannelse er mere end et studie

