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.. er din studenterfagforening med ca. 5500 medlemmer – alle  
lærerstuderende – fra de 15 forskellige læreruddannelser i 
Danmark. Sammen kæmper vi for, at vi får en bedre lærer-
uddannelse med mere undervisning, praktik på alle 4 år, 
mere vejledning og færre besparelser. Vi kæmper for en 
uddannelse, der sikrer, at vi bliver de superlærere, fremti-
den fortjener.

Vi er også et fagligt og socialt fællesskab. Din faglige støtte, 
hvis du oplever uventede udfordringer på dit studie eller i din 
praktik. Og dit faglige og sociale fællesskab, når vi inviterer til 
spændende foredrag og arrangementer. Vores fællesskab 
giver muligheder, og vi kan sammen med vores samarbejds-
partnere tilbyde dig en lang række fordele. Fordele, der gør 
det lidt lettere for dig at være lærerstuderende.

Derfor står vi, fremtidens superlærere, sammen om at kæmpe 
for dig, for hinanden og for uddannelsen. 

Tak fordi, du vil være med.

Lærerstuderendes  
Landskreds



Medlemsfordele
For os er det vigtigt, at du har det godt i din studietid, at du 
udvikler dig, og at der er ikke er for mange forhindringer på 
din vej mod at blive en hamrende dygtig lærer. Derfor får 
du en masse fordele og særlige tilbud, når du er medlem af 
Lærerstuderendes Landskreds.

Blandt mange andre fordele får du:

• Rabat på dine studiebøger 
       Du får 20% rabat på alle studiebøger til læreruddannel-    
       sen hos Hans Reitzels Forlag; fx Pædagogikhåndbogen  
       og Didaktikhåndbogen.

• Fagbladet Folkeskolen hver 14. dag
Et magasin fyldt med lærerfaglige artikler og debatter, 
så du kan holde dig opdateret på lærerfaget og finde 
interessante vinkler og input til eksamensopgaver.

• Seminariet: En weekend med faglige oplæg,  
debatter og workshops
Weekendkursus med  aktuelle debatter, inspirerende 
oplægsholdere og faglige workshops for lærerstuderende 
fra hele Danmark. Seminariet er gratis for medlemmer.

• Gratis download af bogserien Pædagogisk rækkevidde
Fri adgang til en række udgivelser, hvor Danmarks fø-
rende pædagogiske forskere leverer praksisnær viden. 
Serien er en uafhængig bogserie, hvor faglig fordybelse 
og  lystlæsning går hånd I hånd.

• Faglige og sociale arrangementer
I løbet af året inviterer  LL til faglige oplæg og sociale 
arrangementer, så du bliver klogere og lærer dine med-
studerende bedre at kende.

”Jeg er med i Lærerstuderendes 
Landskreds, fordi det er så fedt at være 
en del at noget større. Jeg håber, jeg kan 
bidrage til, at uddannelsen er bedre, når 
jeg slutter, end den var, da jeg startede.  
LL har desuden givet mig et kæmpe 
 netværk i hele landet  
– og en møgbillig forsikring.”

Lise Kruchov Rachlitz,  
Læreruddannelsen Skive



Vi står bag dig – 
også når det er svært

Hvis du oplever, at du bliver uretfærdigt be- 
handlet i løbet af din studietid – om det er i  
praktikken, på dit studie eller i forbindelse 
med dit studiejob i folkeskolen - er der mas-
ser af hjælp at hente.  Vi er specialister i læ- 
reruddannelsen og kan give dig specifik 
rådgivning om dine rettigheder og vilkår. 
Det er faktisk det, vi er sat i verden for, og vi 
gør en dyd ud af at hjælpe dig bedst muligt.

Har du spørgsmål eller står med en konkret 
udfordring, kan du altid kontakte LL’s sekre-
tariat på telefon eller mail.

Få personlig rådgivning, vejledning  
og juridisk bistand

+45 33 93 94 24 
LLmail@dlf.org



Din praktik
.. er en udfordrende og spændende peri-
ode, hvor du gør dig vigtige erfaringer 
med lærergerningen. Derfor arbejder vi 
hårdt for, at du får mest muligt ud af den.

Praktikhåndbogen
For at hjælpe dig bedst muligt i gang med din praktik, har vi 
udgivet en håndbog, som kan guide og inspirere dig til at få 
mest muligt ud af forløbet. Den indeholder erfaringer, gode 
råd og fif fra lærerstuderende, praktiklærere m.fl. Hvis du er 
medlem, kan du få fat i håndbogen, når LL besøger dig på dit 
uddannelsessted inden din første praktik.

Vi forsikrer dig
I din praktik vil du normalt hverken være dækket af din egen 
forsikring, din uddannelse eller din praktikskole. Som med-
lem af LL er du dækket af vores fælles ansvarsforsikring, 
som sikrer dig, hvis du f.eks taber en elevs computer eller 
mister en A-nøgle.

Det er en mærkesag for LL at give 
dig flere og bedre praktikker og  
skabe en stærkere kobling til 
praksis på uddannelsen. 

”Jeg har meldt mig ind for den  
gode forsikring i praktikperioderne  
og for at støtte det vigtige arbejde  
for at forbedre uddannelsen.”

Daniella Andersen,  
Læreruddannelsen Bornholm



Lån & Spar – de 
lærerstuderendes 
bank
Lån og Spar bank er ejet af og samarbejder tæt med 
fagorganisationer og foreninger. Lærerstuderendes 
Landskreds er én af dem, og derfor er du som medlem 
medejer af banken. Det lyder måske lidt mærkeligt, 
men det betyder faktisk bare, at bankens overskud 
går direkte tilbage i lommeforet på dig – blandt andet 
gennem ret stærke fordele, som kun du og andre 
medlemmer af organisationerne får del i.  
Den tanke kan vi godt lide. 

Som medlem af LL kan du få Danmarks  
bedste studiekonto:

• Lønkonto med høj rente (3%) på dit indestående  
op til 20.000 kr.

• Kassekredit op til 50.000 kr. med lav rente (5%).

• En personlig rådgiver, som ved, hvad det vil sige 
at være studerende

• Behold dine fordele i op til 3 år efter endt studie

Det er  virkelig nemt at skifte bank og koster  
dig ingenting. 

For at få Danmarks bedste studiekonto skal du samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar og 
være medlem af LL. Du får 3% i rente på de første 20.000 kr. – derefter 0%. Pr. 01.08.21 skal du 
betale negative renter, hvis dit samlede indlån overstiger 100.000 kr. Du får studiekontoen på bag-
grund af en almindelig kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddan-
nelse. 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 (var.) 5,09%, ÅOP 5,09%. Efter tre 
måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og uden faste afdrag. Alle rente-
satser er variable og gældende pr. 9. maj 2019.

Find mere information på lsb.dk/ll



Lærerstandens 
Brandforsikring
Du tænker måske, du ikke har meget  
af værdi. Men det løber hurtigt op.

Derfor er det ret heldigt, at Lærerstuderendes 
Landskreds har indgået et samarbejde med 
Lærerstandens Brandforsikring, som gør, at  
du som medlem kan tegne en Studieforsikring 
EKSTRA.

Din studieforsikring indeholder:

• Indboforsikring inkl. elektronikdækning, 50% rabat

• Rejseforsikring med afbestilling,  50% rabat

• Ulykkesforsikring inkl. farlig sport-dækning,  
25% rabat

Som medlem af Lærerstuderendes 
Landskreds får du derudover  
Studieforsikring EKSTRA med  
tre fede fordele:

• 0 kr. i selvrisiko på cykeltyveri

• Et helt års ekstra studierabat, når du er  
færdiguddannet

• Heltidsdækning på ulykkesforsikringen

Læs mere om studieforsikringen  
på www.lb.dk/studieekstra



En del af noget større

Underrubrik: Lærerstuderendes Landskreds er en del af 
Danmarks Lærerforening.

Det betyder,  at du også er en del af et fællesskab med  
over 80.000  lærere. Sammen gør kæmper vi for at ska-
be de bedste vilkår både på læreruddannelsen og ude i 
lærerværelserne. Det gør vi ved at sikre sammenhæng 
mellem uddannelse og praksis, ordentlige lønforhold og et 
godt arbejdsmiljø

Hvis du har studiejob i folkeskolen, har du mulighed for  
at få vejledning, juridisk bistand, løntjek og meget mere  
i Danmarks Lærerforening - på samme måde som alle 
dine færdiguddannede kolleger.  Når du er færdiguddan-
net , overflyttes du til  den din lokale kreds i Danmarks 
Lærerforening.

En del af noget større

Det betyder,  at du også 
er en del af et fællesskab 
med  over 80.000  lærere. 
Sammen kæmper vi for at 
skabe de bedste vilkår både 
på læreruddannelsen og ude 
på lærerværelset. Det gør vi 
ved at sikre sammenhæng 
mellem uddannelse og prak-
sis, ordentlige lønforhold og 
et godt arbejdsmiljø.

Hvis du har studiejob i fol-
keskolen, har du mulighed 
for  at få vejledning, juridisk 
bistand, løntjek og meget 
mere  i Danmarks Lærerforening - på samme 
måde som alle dine færdiguddannede kolleger.  
Når du er færdiguddannet, overflyttes du til din 
lokale kreds i Danmarks Lærerforening.

Lærerstuderendes Landskreds er en del 
af Danmarks Lærerforening.



Bliv aktiv Som aktiv får du:

•  
på studiet

• Faglig og personlig udvikling

• Kurser og workshops, der  styrker dine kompetencer 
inden for bla. formidling og projektledelse

• Mulighed for at engagere dig på bestyrelsesniveau og 
blive en del af det nationale arbejde

• Et stærkt netværk på tværs af uddannelsessteder, så du  
bliver klogere og lærer dine medstuderende bedre at kende.

Skab forandring og styrk din uddannelse.  

Du er som studerende ekspert på de udfordringer,  du  
i hverdagen oplever på dit uddannelsessted. Dem kan 
du, som aktiv i en lokal  LL-klub, være med til at sætte 
på dagsordenen  - og  dermed kan du være med til at 
gøre studiemiljøet federe og uddannelsen bedre.

Som aktiv i Lærerstuderendes Landskreds bliver du en 
del af et socialt og handlekraftigt fællesskab på  tværs 
af alle landets læreruddannelser. Du kan være aktiv på 
mange forskellige måder. Nogle arrangerer faglige og 
sociale arrangementer lokalt, andre er politisk aktive 
og gør politikerne opmærksomme på problemerne. 
Begge opgaver er vigtige, og der er plads til alle. 

Sådan bliver du aktiv

Vil du høre mere om at være aktiv i Lærerstuderendes 
Landskreds, så skriv til LL’s næstforperson.  

 
LLnaestforperson@dlf.org  

”Det nationale netværk i  
Lærerstuderendes Landskreds  
giver mig utroligt meget i forhold  
til mit eget studie. Det giver bare  
super meget mening at videndele  
uddannelserne imellem.”

Apdil Mert 
 Læreruddannelsen Jelling



Velkommen til  
fællesskabet
Vi mener, vi står stærkest sammen, når vi skal skabe foran-
dringer på vores uddannelse. Og det holder vi fast i. Vi har 
en kraftfuld stemme, når vi taler vores fælles sag over for 
ledelsen, politikere og offentligheden. Og når vi sørger for, 
at de lærerstuderendes erfaringer og virkelighed bliver 
hørt og taget til eftertanke. For vi kæmper for, at vi får ver-
dens bedste læreruddannelse.

Tak for, at du vil kæmpe den kamp sammen med os.

Er du ikke medlem?  
Så meld dig ind på www.llnet.dk
Det koster 55 kr. om måneden.


