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Det mener LL om studerendes rettigheder og levevilkår 1 

 2 

Alle lærerstuderende har rettigheder under uddannelsen. Både ledelsen, underviserne og de 3 

studerende skal være bevidste om og værne om rettighederne. Vi har som kommende lærere 4 

en særlig opgave i at kende til vores og vores medborgeres rettigheder og pligter, så vi i 5 

fremtiden kan danne demokratiske borgere og opretholde vores samfunds fundament. 6 

 7 

Vi mener, at: 8 

• De studerendes rettigheder skal være synlige og let tilgængelige for alle. 9 

 10 

• Det er ledelsen og undervisernes ansvar at oplyse de studerendes rettigheder under 11 

praktikken - både til de studerende og til uddannelsesskolen. Endvidere skal det være 12 

klart for de studerende og uddannelsesskolen, hvem der skal kontaktes, hvis 13 

rettighederne ikke overholdes. 14 

 15 

• Det er ledelsens ansvar at facilitere og understøtte demokratisk samarbejde mellem 16 

ledelse, undervisere og studerende.  17 

 18 

• Væsentlige ændringer af både den fælles del og institutionsdelen af studieordningen, 19 

samt andre større ændringer på studiet må ikke ske uden en reel inddragelse af 20 

studerende og undervisere. Studerende skal gøres opmærksomme på forestående, 21 

foreslåede ændringer i god tid forud for behandling. Vi skal som studerende have 22 

mulighed for at tage aktivt del i og ansvar for udviklingen af studieordningen. Blandt de 23 

inddragede studerende bør LL være repræsenteret. 24 

 25 

• Det skal være muligt at gennemføre læreruddannelsen uden, at man pådrager sig 26 

betydelig gæld og vi skal som studerende have mulighed for et ordentligt sted at bo 27 

under uddannelsen. Betaling af transport, bolig, studiebøger, studieture mv. må aldrig 28 

være en hindring for at kunne gennemføre og deltage aktivt i læreruddannelsen. Derfor 29 
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kæmper LL sammen med resten af Elev- og studenterbevægelsen for bedre levevilkår 30 

for alle under uddannelse. 31 
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