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Inom Lärarförbundet finns Lärarförbundet Student. Vi lärarstudenter skapar tillsammans 

framtidens skola. Lärarförbundet Student organiserar samtliga studerandemedlemmar i 

Lärarförbundet och bevakar lärarstudenters intressen både i lärarutbildningen och i den 

fortsatta utvecklingen av läraryrket. Vi driver utbildningspolitiska frågor, men är partipolitiskt 

obundna. Vårt arbete grundar sig på demokratiskt antagna beslut och vår vision om hur 

lärarutbildningen ska organiseras för att ge de bästa förutsättningarna för vår framtida 

profession.  
 
 

 
 

Lärarförbundet Student samlar och organiserar alla lärarstudenter. Vi engagerar oss för vår 

utbildning och framtida profession eftersom vi vet att god lärarutbildning är en förutsättning för 

en skola av hög kvalitet. Vi bevakar lärarstudenters rättigheter och är lärarstudenters självklara 

studentfackliga organisation. Vi tror på en enad profession och professionens kraft att påverka. 

Vi är lärarstudenters unika röst och utgör därmed en stark kraft för utveckling av 

lärarutbildningarna och skolan. Vi är en plattform för gemenskap och utbyte mellan 

lärarstudenter och en viktig del av lärarstudenters formande av sin yrkesidentitet.  

Detta är vår vision: 
Alla lärarutbildningar vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. En 

god lärarutbildning ger alla lärarstudenter många möjligheter att förena teori och praktik 

genom återkommande verksamhetsintegrerade inslag, tydliga metodikbaserade moment och 

genomgående didaktisk förankring. Den verksamhetsförlagda utbildningen är av hög kvalitet 

och garanterar alla lärarstudenter goda förutsättningar för lärande. 

Vi lärarstudenter ställer höga krav på våra lärarutbildningar och lärarutbildare. På alla 

lärarutbildningar möts lärarstudenter av lärarutbildare med relevant kompetens som har 

förankring i didaktik och yrke. Lärarutbildare är pedagogiskt skickliga, modellerar och 

inspirerar. Alla lärarutbildningar gör lärarstudenter väl förberedda för att möta alla elever 

oavsett behov, bakgrund, språk eller identitet.  

Lärarutbildningarna bejakar samhällsutvecklingen. Forskningens framsteg medför en ständig 

utveckling av lärarutbildningarnas vetenskapliga grund så att utbildningarna fortsätter att vara 

relevanta och starka också i framtiden.  

Vi lärarstudenter möts av höga förväntningar och relevanta krav på våra lärarutbildningar. Vi 

får rika möjligheter att odla vår yrkesidentitet och vårt pedagogiska ledarskap. Vi ges 

möjligheter att utveckla vårt professionsspråk och lägga grunden för ett fortsatt kollegialt 

lärande. Vi blir väl förberedda för ett yrkesliv där vi beforskar vår praktik och ständigt förfinar 

vårt yrkeskunnande. Alla lärarutbildningar ger examen på avancerad nivå så att alla lärare kan 

forska och bidra till vårt gemensamma professionskunnande. 

Alla lärarutbildningar är likvärdiga och, oavsett vid vilket lärosäte vi studerar, ges vi utbildning 

av hög kvalitet. Lärosätena samverkar väl och samstämmighet råder kring vilka examina som 

utfärdas vid lärarutbildningarna. God samverkan skapar också förutsättningar för 

studentmobilitet både inom och utom landets gränser. Lärarutbildningarna rekryterar brett och 

alla lärosäten formar studiemiljöer där vi lärarstudenter får rätt förutsättningar att genomföra 

och slutföra våra utbildningar. Lärarutbildningarna är dimensionerade för att anpassas till 
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arbetsmarknadens behov. Utöver de traditionella lärarutbildningarna finns ett stort utbud av 

alternativa vägar in i yrket. Kompletterande pedagogiska utbildningar och bryggutbildningar 

kan läsas mot flera olika lärarexamina.  

Samhället värderar lärarutbildning högt och möjliggör ekonomiska fördelar för lärarstudenter 

och nyexaminerade lärare. Alla lärarutbildningar är välfinansierade och medför högre 

ekonomisk ersättning per student än andra utbildningar. 

Varje nyexaminerad lärare garanteras av skolhuvudman sin lagstadgade rätt till en 

introduktionsperiod med relevant innehåll som lägger grunden för ett hållbart och utvecklande 

yrkesliv. En högskolebaserad lärarutbildning är det första av många steg på vår yrkesresa. Som 

blivande lärare står vi inför ett livslångt lärande och ett yrkesliv där vi ständigt fortsätter att 

utvecklas. 
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Lärarförbundet Student har maximalt tre externa fokusfrågor som anger vilka prioriterade 

områden vi ska arbeta med under verksamhetsåret. Två av dem gäller under två år och väljs 

omlott. Vi har också maximalt tre interna fokusfrågor. Frågorna röstas årligen fram av 

Lärarstudentmötet och gäller under följande verksamhetsår. 

 

Externa fokusfrågor 2019 

 

Under 2019 arbetar Lärarförbundet Student för att: 

 

 lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen: vår tids största samhällsutmaning 

(2018-2019) 

 

 lärosätena kvalitetssäkrar och utvecklar verksamhetsförlagda och verksamhetsnära 

delar i utbildningen. (2019-2020) 

 

 lärarstudenter ska få ökat kunskap om psykisk ohälsa, hur den upptäcks och hur 

samarbetet med elevhälsoteamet bör se ut.  

 

 

 

Interna fokusfrågor 2019 

 

Under 2019 verkar Lärarförbundet Student för att: 

 

 utveckla metoder för ett hälsosamt engagemang för sina medlemmar med 

förtroendeuppdrag med väl avvägda arbetsförhållanden, och metoder som fungerar 

för alla studerandekategorier. 

 

 utöka samarbete mellan studentorganisationer inom TCO. 

 

 fokusera sina styrkor på utvecklingen av den interna organisationen. 
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Nedanstående är utdrag ur Lärarförbundets stadga, som beslutas av Lärarförbundets 
kongress. 

 

§ 1 Grundläggande värderingar och ändamål 

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund för lärare, skolledare, studie- och 

yrkesvägledare och lärarstuderande, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas fackliga och 

professionella intressen. 
 
§ 1.2 Ändamål 

Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom 

Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, 

våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 

 

§ 11 Förbundsinterna organ 

§ 11.1.2 Lärarförbundet Student 

Som en del av Lärarförbundet finns Lärarförbundet Student som är förbundets organisation för 

studerandemedlemmar. 

 

1 mom Uppgift 

Lärarförbundet Student arbetar för att bevaka Lärarförbundets studerandemedlemmars 

intressen samt bevakar att lärarutbildningarna håller god kvalitet. 

 

2 mom Organisation 

Lärarförbundet Student utövar sin verksamhet genom följande organ: 

→ lärarstudentmötet 

→ styrelse 

→ Lärarförbundet Student vid varje lärarutbildningsort 

Styrelsen har Lärarförbundet Student vid varje lärarutbildningsort som kontaktorgan för sin 

verksamhet. 

 

3 mom Ekonomi 

För sin verksamhet erhåller Lärarförbundet Student medel från förbundet. 

 

4 mom Lärarstudentmötet 

Lärarstudentmötet är Lärarförbundet Students högsta beslutande organ. Lärarstudentmötet 

sammanträder årligen. Styrelsen för Lärarförbundet Student fastställer tid och plats för 

Lärarstudentmötet. Lärarstudentmötet ska utlysas minst tre månader i förväg. 

 

Lärarstudentmötet väljer ordförande, vice ordförande, styrelse, verksamhetsrevisorer och 

valberedning samt fastställer fokusfrågor för kommande verksamhetsår som sträcker sig från 1 

januari till 31 december. 

 

Lärarstudentmötets ombud utgörs av representanter från Lärarförbundet Student vid varje 

lärarutbildningsort. Vid varje lärarutbildningsort har Lärarförbundet Student ett (1) 

grundmandat. Ytterligare mandat tillkommer för varje påbörjat 300-tal studerandemedlemmar 

vid den avdelning inom vilken den lokala Lärarförbundet Student verkar, baserat på 

medlemsantalet den 1 januari. Utöver ombuden kan ytterligare studerandemedlemmar bjudas 
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in som observatörer till Lärarstudentmötet. Dessa har yttrande- och förslagsrätt men inte 

rösträtt. Handlingarna till Lärarstudentmötet ska utsändas till ombuden i god tid innan mötet. 

 

Vid ordinarie Lärarstudentmöte ska följande ärenden förekomma: 

- Lärarstudentmötets behöriga utlysande 

- Upprättande av röstlängd 

- Val av två ordförande och två sekreterare vid Lärarstudentmötet 

- Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

- Fastställande av beslutsförfarande och arbetsordning 

- Verksamhetsberättelse 

- Verksamhetsrevisorernas berättelse 

- Ansvarsfrihet för styrelsen 

- Behandling av motioner 

- Val av ordförande 

- Val av vice ordförande och sju styrelseledamöter 

- Val av två verksamhetsrevisorer 

- Val av fyra ledamöter till valberedningen 

 

Vid val av styrelse för Lärarförbundet Student ska medlemskårens sammansättning beaktas. 

 

I de fall vakans uppstått rörande lärarstudentmötesvalt uppdrag förrättar förbundsstyrelsen 

fyllnadsval utifrån förslag från valberedningen för Lärarförbundet Student. 

 

Ombud har vid Lärarstudentmötet en röst. Rösträtt får inte överlåtas och inte begränsas genom 

bundna mandat. Begärs omröstning ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall äger 

Lärarförbundet Students ordförande utslagsröst. 

Motionsrätt har varje studerandemedlem. Motioner ska vara Lärarförbundet Student tillhanda 

senast åtta veckor innan Lärarstudentmötet. Styrelsen ska besvara inkomna motioner senast 

fyra veckor innan Lärarstudentmötets öppnande.  

 

5 mom Styrelsen för Lärarförbundet Student 

Styrelsen för Lärarförbundet Student leder föreningens verksamhet. Under tiden mellan 

lärarstudentmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. 

Styrelsen för Lärarförbundet Student består av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter 

valda av lärarstudentmötet. 

Det åligger styrelsen att:  

- leda verksamheten i enlighet med Lärarförbundets stadgar och Lärarförbundet Students 

styrdokument  

- verkställa de beslut som fattats på lärarstudentmötet  

- organisera lämpliga arbetsformer för Lärarförbundet Student,  

- uppdatera styrdokument enligt Lärarstudentmötets beslut  

- kommunicera Lärarförbundet Students verksamhet, mål och visioner till 

Lärarförbundet Students medlemmar.  

- utarbeta en verksamhetsberättelse omfattande verksamhetsåret  

- utarbeta ett överlämningsdokument till kommande styrelse  

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Begärs omröstning 

ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall äger mötets ordförande utslagsröst. 
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§ 8 Förbundsråd 
§ 8.2 Deltagare 

 
[…] 

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser vardera två förbundsrådsombud. 

Anmälan av dessa ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast det datum förbundsstyrelsen 

angivit i kallelsen.  

[…] 

 

§ 9 Förbundsstyrelse 

Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ. Under tiden mellan kongresserna är 

förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. 

 
§ 9.1 Deltagare 

 
[…] 

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser varsin ledamot samt suppleant till 

förbundsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt.  

[…] 

 

§ 10 Kongress 

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. 

 
§ 10.2 Deltagare 

 
[…] 

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser vardera 4 kongressombud. 

Anmälan av dessa ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 juni det år kongressen 

sammanträder 
[…] 
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Lärarförbundet Students verksamhet regleras ytterst av Lärarförbundets stadgar, antagna på 

Lärarförbundets kongress 2018 (se avsnitt 4 i detta dokument). 

 

Lärarstudentmötet 

Lärarstudentmötet är Lärarförbundet Students högsta beslutande organ. Lärarstudentmötet 

sammanträder årligen. Styrelsen för Lärarförbundet Student fastställer tid och plats för 

Lärarstudentmötet. Lärarstudentmötet ska utlysas minst tre månader i förväg.  

 

Lärarstudentmötet väljer styrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning samt fastställer 

handlingsprogram för kommande verksamhetsår som sträcker sig från 1 januari till 31 

december. 

 

Lärarstudentmötets ombud utgörs av representanter från de lokala studerandekommittéerna 

samt styrelsen. Varje lokal studerandekommitté har ett (1) grundmandat. Ytterligare mandat 

tillkommer för varje påbörjat 300-tal studerandemedlemmar vid den avdelning inom vilken den 

lokala studerandekommittén verkar, baserat på medlemsantalet den 1 januari. Utöver ombuden 

kan ytterligare studerandemedlemmar bjudas in som observatörer till Lärarstudentmötet. Dessa 

har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Handlingarna till Lärarstudentmötet ska 

utsändas till ombuden i god tid innan mötet. 

 

 

Vid ordinarie Lärarstudentmöte ska följande ärenden förekomma 

-       Lärarstudentmötets behöriga utlysande 

-       Upprättande av röstlängd 

-       Val av två ordförande och två sekreterare vid Lärarstudentmötet  

-       Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  

-       Fastställande av beslutsförfarande och arbetsordning 

-       Verksamhetsberättelse  

-       Verksamhetsrevisorernas berättelse 

-       Ansvarsfrihet för styrelse 

-       Behandling av motioner  

-       Val av ordförande 

-       Val av vice ordförande och sju styrelseledamöter   

-       Val av två verksamhetsrevisorer  

-       Val av fyra ledamöter till valberedningen  

 

Vid val av styrelse för Lärarförbundet Student ska geografisk spridning samt mångfald beaktas. 

 

Ombud har vid Lärarstudentmötet en röst. Rösträtt får inte överlåtas och inte begränsas genom 

bundna mandat. Begärs omröstning ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall äger 

Lärarförbundet Students ordförande utslagsröst. 
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Motionsrätt har varje studerandemedlem. Motioner ska vara Lärarförbundet Student tillhanda 

senast sju veckor innan Lärarstudentmötet. Styrelsen ska besvara inkomna motioner senast två 

veckor innan Lärarstudentmötets öppnande. 

  

Studerandemedlemmar i Lärarförbundet är valbara till följande poster i Lärarförbundet 

Student: ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, verksamhetsrevisor och 

valberedningsledamot. 
 

Nomineringarna till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter samt verksamhetsrevisorer 

skall vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor före Lärarstudentmötets öppnande. 

Valberedningen presenterar sitt förslag senast två veckor före Lärarstudentmötet. 

 

Styrelsen 

Under tiden mellan lärarstudentmötena är styrelsen Lärarförbundet Students högsta beslutande 

organ.  

Styrelsen för Lärarförbundet Student leder föreningens verksamhet, representerar föreningen 

och verkar för samarbete med andra organisationer. 

 

Lärarförbundets förbundsstyrelse finns representerad i styrelsen genom en adjungerad ledamot 

och en suppleant vilka utses av Lärarförbundet. 

 

Styrelsen utser Lärarförbundet Students ombud till Lärarförbundets kongress. 

 

Det åligger styrelsen att: 

 leda verksamheten i enlighet med Lärarförbundets stadgar och Lärarförbundet 

Students styrdokument 

 organisera lämpliga arbetsformer för Lärarförbundet Student 

 uppdatera styrdokument enligt Lärarstudentmötets beslut 

 kommunicera Lärarförbundet Students verksamhet, mål och visioner till 

Lärarförbundet Students medlemmar 

 ansvara för att det handlingsprogram som beslutats på Lärarstudentmötet 

genomförs under året. 

 ha aktiv kontakt med de lokala studerandekommittéerna, studentombud och 

studerandeinformatörerna 

 planera och leda Lärarstudentmötet 

 utarbeta en verksamhetsberättelse omfattande verksamhetsåret 

 utarbeta ett överlämningsdokument till kommande styrelse 

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Begärs omröstning 

ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall äger Lärarförbundet Students ordförande utslagsröst. 

 

Styrelsen kan med två tredjedelars majoritet rikta en misstroendeförklaring mot en 

styrelseledamot som då måste avgå. 
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Ordförande 

Ordförande har ett övergripande ansvar för Lärarförbundet Student och leder styrelsen samt 

representerar organisationen såväl externt som internt. 

 

Vice ordförande 

Vice ordförande fungerar som ställföreträdare vid ordförandens frånvaro. 

 

Lokala studerandekommittéer 

Den lokala studerandekommittén är den del av Lärarförbundet Student i vilken lärarstudenter 

på varje högskoleort bedriver verksamheten. 

 

Det åligger de lokala studerandekommittéerna att: 

 bedriva verksamheten utifrån Lärarförbundets stadgar och Lärarförbundet 

Students styrdokument 

 tillvarata och driva de lokala studerandemedlemmarnas intressen 

 nominera ombud till Lärarstudentmötet  

 om möjligt sätta upp mål för kommande verksamhetsår 

 eftersträva samarbetsmöjligheter regionalt 

 

Valberedningen 

Valberedningens uppgift är att föreslå studerandemedlemmar till uppdraget som ordförande, 

vice ordförande, styrelseledamöter samt verksamhetsrevisorer i Lärarförbundet Student. 

Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande vid verksamhetsårets början och årligen 

utarbeta ett överlämningsdokument till kommande valberedning. 

 

Verksamhetsrevisorer 

Lärarförbundet Students verksamhet granskas av två verksamhetsrevisorer. 

Verksamhetsrevisorernas berättelse samt förslag om ansvarsfrihet presenteras på 

Lärarstudentmötet.  

 

 

 

 

6.  

 

 Mötets utlysning: Kallelse och anmälan tillhandahålls i god tid innan mötet. 

 Dagordning och program: Skickas ut senast en vecka innan mötet. 

 Kost: I samband med nationella samlingar med Lärarförbundet Student är 

vegetarisk kost norm. 
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Övriga externa motioner som bifölls men inte blev prioriterade till handlingsprogrammets 

maximalt tre fokusfrågor: 

 

 att Lärarförbundet Student arbetar för att ämnesdidaktiken måste vara central i alla 

ämneslärarutbildningar. 

 att Lärarförbundet Student arbetar för mer normkritik och sex- och 

samlevnadsundervisning. 

 att Lärarförbundet Student arbetar för att lärarstudenter får en mentor på lärosätet 

som stödjer studenten under hela studietiden. 

 att Lärarförbundet Student verkar för att balans mellan krav och resurser finns med 

som grundläggande perspektiv i de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna.  

 att Lärarförbundet Student ska bevaka de arbetsintegrerade lärarutbildningarna  

 att Lärarförbundet Student arbetar för ett specialpedagogiken stärks i alla 

lärarutbildningar. 

 att Lärarförbundet Student ska verka för att normkritiska perspektiv ska genomsyra 

alla moment, och får större utrymme i lärarutbildningarna. 

 att Lärarförbundet Student ska verka för att höja kvalitén på och harmonisera 

omfattningen av utbildningen i konflikthantering på alla lärarutbildningar.  

 att Lärarförbundet Student arbetar gentemot lärosätena för att dessa ska säkerställa 

att alla handledare inför varje VFU-period har aktuell information, och att 

lärosätena ska utvärdera VFU-handledarna.  

 att Lärarförbundet ska jobba för att VFU-handledare genomgår en handledarkurs 

för att vara medvetna om uppdragets komplexitet.  

 

 

Övriga interna motioner som bifölls men inte blev prioriterade till handlingsprogrammets 

maximalt tre fokusfrågor: 

 

 att Lärarförbundet Student arbetar för att utveckla organisationen för 

distansstudenterna.  
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