
LÄRARSTUDENTERNAS KLUBBMÄSTERI

Din lilla guide med allt som du behöver veta 
under din första tid som lärarstudent på 

Stockholms universitet.

LÄRARSTUDENT 101 
[ONE-OH-ONE]

LÄRARINSPARQUEN
S T O C K H O L M S  U N I V E R S I T E T
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 Innehåll 

ANNONSPLATS
115 mm x 40 mm

 Ordlista
Akademisk kvart: Något som inte tillämpas på SU. Står 
det en tid på schemat ska du vara där den tiden och inte en 
kvart senare! 

Alkohol: Intages med måtta. Varken för mycket eller för ofta. 
Se “bakis”.

Bakis: Tillstånd där vätskebalansen är rubbad vilket medför 
svåra smärtor i huvud samt illamående. Uppstår när det blir 
för mycket blod i alkoholomloppet.

Bra: Inte helt värdelöst.

Bättre: Se “förr”.

Bäst: Se “LäS KM”.

Campusbutiken: Bra butik i Allhuset. Här kan man köpa 
billig begagnad kurslitteratur & sälja sin egen gamla på 
kommission. 

CSN: Sköter du dig så får du din månadspeng härifrån.

Cykel: Utmärkt fordon för transport av sig själv. Hyrcyklar 
från Citibike finns runt om på campus, fråga i KX. 

Dator: Manick som man kommer åt mailen och Mondo med. 
Kan även användas för datorspel eller se på film och tv-serier 
med. Se även “prokrastinering”. 

Eftersläpp: Fest efter sittning som man kan gå på. 

Examen: Ångestgivande. Se “tenta”.

Fakultetsförening: SUs motsvarighet till andra lärosätens 
s.k. nationer men utan bostadsmöjlighet. Studenterna delas in i 
föreningar baserat på vilken fakultet man tillhör. Men det är 
inte så noga egentligen, vi väljer den förening vi trivs bäst med. 

Förr: Se “bättre”.

Insparquesgeneraler: Lärarinsparquens projektledare och 
högst ansvariga för Lärarinsparquen.

KX: Kårexpeditionen. Ligger på bottenvåningen i 
Studenthuset. Se“SUS”.

LäS KM: Lärarstudenternas Klubbmästeri. Studentförening 
som du kan gå med i. Lila overaller. Se även “bäst”.

Mondo: System som du oftast använder precis innan midnatt 
för att få in uppgifter innan deadline. Ger även info om vad 
uppgifterna är.

Omtenta: Finns. Skrivs om man inte klarar tentan på 1:a, 2:a 
eller 3:e försöket.
 
Overall: Bärs av småbarn och mästerister (och typ alla på 
KTH, men det pratar vi inte om).

Pasta: Lyxnudlar. Är du rik kan leva på detta. Är du inte det 
bör du istället lära dig älska nudlar och ketchup. 

Prioritering: Grad av vikt som läggs vid att något som 
planerats utförs. 

Prokrastinering: Att skjuta upp till morgondagen. Se “tenta”. 

Resorb: Tablett som återställer vätskebalansen. Du bör ha 
sådan i medicinskåpet. Se även “bakis”.

Sittning: Middag med sång och spex.  

Skål: Utbringas mer än en gång under fest och sittning.

Spex: Sångnummer som framförs under sittning.  Alt. Som en 
musikal fast rolig.  Allt spex är bra förutom det som är dåligt.

Studenthuset: Brunt hus nedanför Södra husen (de blåa). Se 
även “SUS”.

SSSB: Stiftelsens Stockholms Studentbostäder. Du kan få bo 
här om du är med i SUS och har tillräckligt många ködagar.

SUS: Stockholms Universitets Studentkår. Har expedition och 
kansli i Studenthuset. Det är bra att vara med här.

Tenta: 1. Djävulens påfund, framtagen för att generera ångest i 
form av datasal och tidspress. 2. Examinerande test för att se 
hur mycket du kommer ihåg från kvällen innan.

VPR: Även känt som Valborgspubrundan. Stor pubrunda för 
studenter som inträffar runt Valborg.
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Hej Lärarstudent!
Vi vill börja med att säga ett stort hjärtligt grattis och välkommen till dig som kommit in på en av 
lärarutbildningarna vid Stockholms Universitet. Du är i gott sällskap av flera tusen andra lärarstudenter! 
Det går ett envist rykte som gör gällande att “det finns inget studentliv på SU”. Det är fel! Man måste bara 
leta lite. Med denna första utgåva av Lärarstudent 101 [one-oh-one] och den första Lärarinsparquen, tänkte 
vi hjälpa dig att hitta det!
 

Lärarstudent 101
Den lilla broschyr som du nu håller i handen innehåller massor med information om lärarutbildningarna på 
SU och en massa tips på saker man kan engagera sig i under studietiden. Så om du vill hitta till det faktiskt 
existerande studentlivet, så räcker det egentligen med att läsa broschyren och använda kontaktuppgifterna 
som finns i den. Vi hoppas ju dock på att många av er även ska välja att delta i Lärarinsparquen!
 

Lärarinsparquen
Insparque kallas ibland även för “nollning”, men det begreppet får en lätt att tänka på tråkiga saker så som 
förnedring, kränkningar och alkoholhets. Det är dock inget vi har planerat, för det verkar ärligt talat inte så 
roligt - och det är ju roligt vi ska ha! De kommande dagarna är till för att du ska få möjlighet att bekanta 
dig med andra lärarstudenter, som inte nödvändigtvis går samma inriktning som du, göra roliga saker 
tillsammans med dem och kanske skaffa lite nya vänner. Vad det gäller alkohol så kommer det att 
förekomma, fast utan hets, vi är ju alla vuxna människor och bestämmer själva om vi vill inta alkohol eller 
ej. 
 
Inför första dagen, den 28 augusti, kommer du att delas in i en grupp med andra lärarstudenter och det är 
den gruppen som du kommer tillhöra under kommande dagar. Varje grupp har två egna faddrar som redan 
går lärarutbildningen och på något sätt engagerar sig för att berika studentlivet för lärarstudenterna här på 
SU. Till dem kan du vända dig med frågor om hur det är att plugga, aktiviteter under kommande dagar 
samt om du är intresserad av något du läser om i denna lilla bok! 
 
Insparquen är full av lekar, aktiviteter och annat roligt. Vi vet även att några av er kommer att gå på era 
första föreläsningar under dessa dagar, vi tycker att ni ska gå på dessa. Vi lovar att inget vi kommer hitta på 
är viktigare än dina studier (men kanske lite roligare). Anmäl dig på vår hemsida, lararinsparquen.se eller 
haffa någon fadder (orange t-shirt) eller general (lila t-shirt) så hjälper de dig! Och du, det finns bara plats 
för 200 deltagare, så skynda dig att anmäla dig! 

Kom igen, det blir kul! (KIDBK!)

Hälsningar från Insparquesgeneralerna

 Välkommen
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 Namnskylten
När man kommer till en ny grupp med människor så brukar man ju presentera sig, men det är 
inte alltid så lätt att komma ihåg vad alla andra heter. Därför har vi här namnskylten! Den kan 
du skriva ut från denna länk, skriva ditt namn och din utbildning på, klippa ut och behandla så 
att den klarar av väder och vind de kommande dagarna (tex kan du sätta genomskinlig tejp 
över hela skylten eller laminera den) för den ska du ha på dig hela tiden under insparquen, 
mest för att undvika pinsamma situationer för alla andra. 

www.lararinsparquen.se/namnskylt

 Packlista

Kläder - Allt från underställsbrallan till finstassen är bra att ta med. Vi kommer vara utomhus 
en del. Klä dig efter schemat, eller vädret.  

Lärarstudent 101 - Det vill säga den här broschyren, en trygghet! Så du har koll på vad 
som händer och lätt kan hitta relevant information. 

Matlådor - Ett tips: Laga storkok och bunkra upp med matlådor. Storkok ger mer tid till 
studier och Lärarinsparquesaktiviteter. Laga gärna med en kompis, det blir roligare. Blir du 
trött på samma mat kan man byta matlåda med denne kompis (eller nån annan). 

Mobiltelefon - Används mycket. Håll koll på Insparquen via mobilen. Swish används nästan 
dagligen som student när man turas om att köpa kaffe etc. Föreviga Lärarinsparquen med 
bilder. Glöm inte att lägga upp bilder i sociala medier och tagga med #LärarinsparquenHT17 

Papper och penna - Du kommer få mycket information under din första tid som student. Ta 
med papper och penna! Lila är fint. 

Plånbok - En bra pryl att förvara kontanter, betalkort och legitimation i. Kontanter går inte att 
betala med överallt.  

Powerbank - För att det är jobbigt när batteriet i mobilen tar slut! 

http://www.lararinsparquen.se
http://www.lararinsparquen.se


	 	 	 	 	 	 		  

!5

Inför HT17 är vi 18 aktiva medlemmar i LäS, så vi tar hjälp av lite äldre medlemmar och 
andra engagerade lärarstudenter som ställer upp som faddrar - du känner igen alla som är 
inblandade i det här spektaklet på de orangea tröjorna som det står Lärarinsparquen på.  
  
LäS KM har anor från Lärarhögskolan där vi startade 1993, och när campus Konradsberg 
lades ner så flyttade vi hit till campus Frescati. Varje vecka har vi Tisdagspub på Café Bojan, 
med start den 29 augusti.  

Efter Rookiegasquen börjar kandidatperioden för att bli medlem i LäS KM. Det är en period 
där både du och vi lär känna varandra och du avgör om LäS är något för 
dig. Du får två ”faddrar” även i LäS, föräldrarna, som sakta men säkert 
introducerar dig till det studentikosa på en djupare nivå och lär dig 
orientera dig i Stockholms studentliv även utanför SU.  

KIDBK! 

 Lärarstudenternas Klubbmästeri

Lärarstudenternas Klubbmästeri, 
även känt som LäS KM eller bara 
LäS, är en politiskt obunden, ideell 
studentförening för lärarstudenter 
vid Stockholms Universitet.  

Det är LäS som tagit initiativet till 
Lärarinsparquen, så en stor 
majoritet av faddrarna är läsare!  

Du känner igen oss på våra lila 
overaller (ovvar), som är mer eller 
mindre täckta med tygmärken, 
medaljer och diverse krimskrams 
(ovve-junk). 

facebook.com/laskmSU

Instagram @laskm

http://facebook.com
http://facebook.com


!6

 Programansvariga institutioner

Något som inte alltid framgår helt tydligt för oss lärarstudenter är var på universitetet vi 
egentligen hör hemma. Nu pratar vi inte om vilka föreningar som finns att höra hemma i, utan 
vi menar vilka institutioner som så att säga är våra “hemmainstitutioner” och har det 
övergripande ansvaret för våra utbildningar.  

På SU finns det ingen egen fakultet för oss lärarstudenter, det finns både för- och nackdelar 
med det, men här tänkte vi i alla fall förtydliga vilken institution du ska vända dig till om du har 
frågor, vill byta inriktning, ansöka om dispens om du inte klarat en kurs som krävs för att antas 
till nästa kurs, få råd från studievägledaren eller liknande. 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) - 

Samhällsvetenskapliga Fakulteten buv.su.se 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, till vardags kallad BUV, ansvarar för 
Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem. Alla lärarstudenter 
kommer dock, vid något tillfälle under utbildningen, att läsa kurser eller delkurser vid BUV. 
BUV ligger lite off, så det är bra att ta reda på hur man tar sig dit innan man har sin första 
föreläsning där.  

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (HSD) - Humanistiska Fakulteten su.se/hsd 
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är väldigt jobbigt 
att säga, så vi säger HSD istället. Denna institution ansvarar för Ämneslärarprogrammet med 
samhällsvetenskap, historia, religion eller geografi som första ämne och KPU på 
humanvetenskapliga området.   

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 

(MND) - Naturvetenskapliga Fakulteten mnd.su.se 
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är ännu jobbigare att 
säga, så vi kör på förkortningen MND istället. De ansvarar för Grundlärarprogrammet 
inriktning 4-6 och Ämneslärarprogrammet inriktning matematik, naturvetenskap och teknik 
samt KPU inom samma område. Institutionen ligger i Arrhenius hus P och på bottenvåningen 
där finns det väldigt fina studieplatser. Det är inte så vanligt att ämneslärare vistas här - de är 
oftast ute på ämnesinstitutionerna.  

http://buv.su.se
http://mnd.su.se
http://buv.su.se
http://mnd.su.se


Samhällsvetenskapliga Föreningen och Humanistiska 
Föreningen 
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Institutionen för språkdidaktik (ISD) - Humanistiska Fakulteten isd.su.se 
Institutionen för språkdidaktik, ISD, ansvarar för Grundlärarprogrammet inriktning F-3 och 
Ämneslärarprogrammet med språk som första ämne. ISD har sina lokaler i E-huset, men de 
flesta kommer inte ha någon anledning att befinna sig på institutionen, om man inte ska träffa 
en studievägledare eller liknande. Seminarier och föreläsningar inom dessa program är oftast i 
Södra Husen.  

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) - Samhällsvetenskapliga 
Fakulteten edu.su.se
Institutionen för pedagogik och didaktik, eller IPD som vi säger, ansvarar för 
Yrkeslärarprogrammet, men spelar i övrigt en förvånansvärt liten roll i lärarutbildningarna. De 
ansvarar för kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, alltså de kurser som 
samtliga lärarstudenter läser. IPD kan vara svårt att hitta till, för det ligger undangömt bakom 
Naturhistoriska Muséet - men oroa dig inte, vi har märkt ut dem på campuskartan!    

Specialpedagogiska institutionen - Samhällsvetenskapliga Fakulteten 

specped.su.se
De som läser vid Specialpedagogiska institutionen (även känt som Specped) är lite speciella 
jämfört med oss andra lärarstudenter, eftersom de flesta redan är färdigutbildade lärare och 
ska bli specialpedagoger, speciallärare eller ta ut en masterexamen i specialpedagogik. Vi 
andra vanliga dödliga lärarstudenter får dock läsa en hel kurs hos Specped, så vi är också lite 
speciella faktiskt! 

 Programansvariga institutioner

Varje tisdag 17-23 på Café Bojan

TISDAGSPUB

facebook.com/laskmSU

Instagram @laskm

http://facebook.com
http://edu.su.se
http://edu.su.se
http://facebook.com
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 Stockholms universitets studentkår

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation vid 
Stockholms universitet med syftet att företräda studenternas 
gemensamma intressen. Kåren ansvarar för att föra fram ett 
studentperspektiv överallt där det påverkar din vardag, från 
riksdagsbeslut till kursplanering. De arbetar för att garantera dig 
och andra studenter inflytande över er utbildning samt för att skapa 
ett rikt socialt studentliv på Stockholms universitet.  

Koppla kårmedlemskapet till en fakultetsförening 
Medlemsavgiften i studentkåren är 120 kronor per termin. När du blir medlem i kåren kan du 
välja att bli medlem i en fakultetsförening på köpet (gäller Humanistiska föreningen, 
Naturvetenskapliga föreningen och Samhällsvetenskapliga föreningen). Det dubbla 
medlemskapet ger dig tillgång till de sociala aktiviteter som föreningarna anordnar för sina 
medlemmar (t.ex. pubar och spelkvällar). 

Läs mer om fakultetsföreningarna på sidan 12!  

Hitta dem på sus.su.se samt följ dem på facebook.com/studentkar

Studiebevakare och Studiesamordnare 
På studentkåren jobbar två personer enbart med lärarstudenter, 
studiebevakaren Jakob och samordnaren Jannika. Jakob jobbar 
med att säkra utbildningskvalitén och koordinerar studentråden 
som du kan läsa mer om på sidan 9. Jannika jobbar med 
aktiviteter för lärarstudenter, exempelvis Lärarrummet och SMåMå 
(Sista Måndagen i Månaden). De har även en egen Facebooksida 
för oss lärarstudenter: facebook.com/LararstudentSU 

Lärarrummet i Gula Villan börjar torsdagen den 21 september med temat “Att undervisa 
och lära i relation till migration och mångkulturalitet”. Nihad Bunar, professor vid BUV, talar 
om nyanländas lärande och om skolans villkor i ett mångkulturellt samhälle. Det bjuds på riktig 
lunch som är gratis, god, vegetarisk och till stor del ekologisk - så långt det räcker.  

Prenumerera på Jakob och Jannikas nyhetsbrev som kommer en gång per månad genom att 
fylla i din mailadress på sus.su.se/lararstudent 



!9

Centrala Lärarstudentrådet - CLR 
CLR består av representanter från alla lärarstudentråd. CLR fungerar som 
ett diskussionsforum och de driver frågor som är gemensamma för alla 
lärarutbildningar, exempelvis frågan om en gemensam examensceremoni 
för alla lärarstudenter. clr.studentrad@gmail.com  

 Studentråd

MNDs Studentråd 
Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 
didaktik (MND) samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, 
Ämneslärare med matte/NO/teknik som första ämne samt KPU inom Matte/NO/
teknik. Detta studentråd anordnar flera gånger per termin en Mattestuga för 
grundlärarstudenter inom matematik. mnd.studentrad@gmail.com 

Enligt lag har studenter rätt att finnas representerade i alla instanser på universitetet som tar 
beslut som rör studenternas vardag. Dessa studentrepresentanter utses genom studentråden 
som representerar alla studenter på sina institutioner. 
Engagemang i ett studentråd är ideellt, men studentrepresentanter får arvode för de möten de 
går på inom universitetet. Vill du påverka din utbildning på riktigt är det studentrådet på din 
institution du bör gå till.  

Lärarnas Studentråd HSD 
Lärarnas studentråd HSD samlar lärarstudenter med inriktning Ämneslärare 
med samhällskunskap, historia, religion eller geografi som första ämne, KPU-
studenter på HV-området, Kombiprogrammet och teatervetenskapsstudenter. 
De har ett system med faddergrupper på Facebook! Tala med dem för mer 
info om det! hsd.studentrad@gmail.com 

ISDs Studentråd 
Institutionen för Språkdidaktiks Studentråd (ISDS) samlar lärarstudenter 
med inriktning Grundlärare F-3 och Ämneslärare med Språk som första 
ämne. isd.studentrad@gmail.com 

BUVs Studentråd 
Barn och Ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV) samlar 
lärarstudenter med inrikting Grundlärare Fritidshem samt Förskollärare. 
studentradet.buv@gmail.com 

http://clr.studentrad@gmail.com/
http://isd.studentrad@gmail.com/
http://studentradet.buv@gmail.com/
http://isd.studentrad@gmail.com/
http://studentradet.buv@gmail.com/
http://clr.studentrad@gmail.com/
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GRATTIS
TILL ETT KLOKT VAL!

Att läsa till lärare 
– världens viktigaste yrke - är 

klokt. Lika klokt att välja ett gratis 
medlemskap under studietiden!
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Samhällsvetenskapliga Föreningen - SF 
SF är en fakultetsförening som håller till i Nobelhuset, även känt som Café 
Bojan, där även LäS KM håller till. SF är föreningen för dig som läser ett 
samhällsvetenskapligt ämne eller tycker att de har roliga aktiviteter. 
Innebandy på måndagar, Tisdagspub med LäS KM, Bachata på 
onsdagar, nattklubb på Torsdagar (Bojan on Thursdays) och en massa 
mer! sf.su.se 

Humanistiska Föreningen - HumF 
HumF är en fakultetsförening håller till i Gula Villan och är föreningen för dig 
som läser ett humanistiskt ämne, är intresserad av humaniora eller tycker att 
deras aktiviteter verkar spännande och intressanta. De anordnar exempelvis 
spännande seminarier och varje onsdag är det pubkväll på Gula Villan! 
humf.su.se 

Naturvetenskapliga Föreningen - NF 
NF är en fakultetsförening som håller till i Gröna Villan och är föreningen 
för dig som läser ett naturvetenskapligt ämne eller tycker att just deras 
aktiviteter är mest lockande. Bryggeri, föreläsningar, spelkvällar och 
pubkväll varje torsdag hittar du hittar du hos NF! nf.su.se 

 Studentföreningar

Feministiska Lärarstudenter 
FemLär är en politiskt obunden kårförening för alla lärarstudenter som är 
intresserade av jämlikhetsfrågor. De ordnar framförallt fika med 
temadiskussioner, föreläsningar/seminarium om ämnen som inte får 
tillräckligt med utrymme i utbildningen och filmvisningar med efterföljande 
diskussioner. facebook.com/femlarsu  

Förenade Lärarstudenter 
FL är en helt nystartad kårförening för alla lärarstudenter, de är så nya att de inte ens har en 
logga ännu. De har planer för aktiviteter under hösten och vill gärna veta vad ni vill att de 
ska hitta på! facebook.com/forenadelararstudenter 

http://facebook.com/forenadelararstudenter
http://facebook.com/forenadelararstudenter
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 Campuskarta - Frescati

BUV+ 
Specped

IPD
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 Insparquesschema

Sök extrajobb som lärarvikarie 
under studietiden! 
Flexibelt, roligt och meriterande - Ansök på lararjouren.se

25 aug 10:00 - 11:30 Introduktion i Aula Magna

11:30 - 13:00 Välkomstlunch (ta med egen mat)

12:30 - 16:00 Introduktion på programansvarig institution (olika 
tider på olika institutioner - se din kallelse).

14:30 - 16:00 Välkomstmässa, Aula Magna

16:00 - 23:00 Grillkväll med LäS KM & Lärarinsparquen

28 aug 17:00 - 19:00 Fadderträff #1: Namnlekar & guidade turer

19:00 - 21:00 SMåMå (Sista måndagen i månaden)

29 aug 17:00 - 23:00 Tisdagspub hos LäS KM

30 aug 16:00 - 01:00 Pubrunda på Campus

31 aug 17:00 - 21:00 Såpbandyturnering

1 sept 17:00 - 21:00 Fadderträff #2

4 sept 17:00 - 21:00 Bollpicnic

5 sept 17:00 - 23:00 Studentikosa sporter

6 sept 17:00 - 20:00 Fadderträff #3

 7 sept 17:00 - 23:00 7-kamp

9 sept 18:08 - 22:00 Rookiegasque hos LäS KM

22:00 - 01:00 Nattklubb

För utförligare schema och mer information, besök hemsidan www.lararinsparquen.se

http://www.lararinsparquen.se
http://www.lararinsparquen.se
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 Overallsguide

LäS KM

SUS KM

NF KM

F.E.S.T. PrU

JF KM

DISK KM

Overallen, eller ovven, är i hela Sverige ett kännetecken för 
studenter. Beroende på vilken inriktning man läser har ovvarna 
olika färg, logga och så vidare.  

Ovven smyckas med tygmärken från till exempel studentfester 
och resor man deltagit i. På Stockholms Universitet är det bara 
mästerister* som har ovvar, medan det på andra lärosäten är 
vanligt att mer eller mindre alla studenter har ovve.  

Nedan ser du färger på de ovvar som du kan se på 
Stockholms universitet. Andra färger förekommer i 
Stockholmsområdet och vi kan berätta mer om dem nån gång.  

*Mästerist: Kallas ibland även för marskalk eller festerist. Medlem i ett 
klubbmästeri (även känt som festeri, festmästeri, sexmästeri, programutskott med 
mera). Klubbmästerier anordnar bland annat pubar och sittningar. 

BILLIGA-
ARBETSKLÄDER.SE
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Välkommen, 
lärarstudent!

Vill du ta chansen att utvecklas och bli tryggare inför ditt kommande yrkesliv?  
Det är enkelt — bli studerandemedlem i Lärarnas Riksförbund.  

Medlemskapet är kostnadsfritt under hela studietiden.

Lärarnas Riksförbund står för:
•  Att lärarna i skolan ska vara utbildade  

och legitimerade.

•  Att skolan är en nationell angelägenhet  
– staten måste ta ett större ansvar för en likvärdig  
utbildning.

•  Att lärarens roll måste renodlas så att tiden an-
vänds till skolans kärnuppdrag – undervisningen.

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet  
i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare  
samt studie- och yrkesvägledare.

Studerandemedlemmar får bland annat: 
•  Tidningen Skolvärlden som utges tio gånger  

per år.

•  Intressanta kurser och föreläsningar – kostnads-
fritt.

•  Nyhetsbrevet Studentnytt med tips om aktiviteter 
och intressanta nyheter.

Är du medlem i annat fackförbund? Inga problem, 
 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss  
på telefon 08-61 3  2 7  00 eller e-post medlem@lr.se.

Bli medlem redan idag! Gå in på www.lr.se/lrstud/blimedlem
  

F
O

T
O

: IS
T

O
C

K


