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Samværspolitik for Lærerstuderendes Landskreds 1 

 2 

Formål 3 

Formålet med samværspolitikken er at vi som organisation har taget stilling til, hvordan vi er 4 

sammen. Desuden tager samværspolitikken stilling til, hvordan vi skal agere, såfremt et 5 

medlem opfører sig på en måde, vi ikke vil tolerere i Lærerstuderendes Landskreds’ 6 

fællesskab, samt hvem, der skal tage stilling i konkrete situationer og hvem, der er ansvarlig 7 

hvornår. 8 

 9 

Revideringscyklus 10 

Årsmødet skal revidere samværspolitikken hvert andet år, altså på det ordinære årsmøde i 11 

lige år.  12 

 13 

Debatkultur 14 

LL er en stærk organisation, fordi vi repræsenterer mange forskellige lærerstuderende. Vi 15 

ønsker at alle skal have mod på at give deres holdning til kende. Dette kræver at vi møder 16 

hinanden med respekt uanset position - også når vi er uenige.  17 

 18 

Når der er debat, lytter vi aktivt og holder fokus på dem der taler. Vi har fokus på sagen og 19 

ikke på personer. Vi møder uenighed med argumenter - både i plenumdebatter, på talerstolen 20 

og i pauserne. Vi oplever det meningsfuldt, når vi bliver klogere i fællesskab og derfor er der 21 

altid plads til undren og spørgsmål.  22 

 23 

Vi anser kampvalg som udtryk for stort engagement i organisationen. Vi fører positive 24 

kampvalg, hvilket betyder, at man som kandidat har fokus på egne kompetencer og visioner.  25 

 26 

Hvis man til LL-arrangementer oplever udfordringer i forhold til debatkulturen, kan man 27 

henvende sig til daglig ledelse eller dirigenterne. 28 

 29 

Social kultur 30 

Alle lærerstuderende er velkomne i LL og vi har I fællesskab ansvar for at skabe trygge 31 

rammer. 32 

 33 

Hovedbestyrelsen og klubforpersonerne har et skærpet ansvar for at sikre, at nye 34 

medlemmer føler sig velkomne til arrangementer.  35 

Fester og alkohol  36 

Til nationale arrangementer er der to aftenvagter hver aften. Det er som udgangspunkt en fra 37 

forretningsudvalget, en aktivist eller en ansat. En af de to aftenvagter skal have kørekort og 38 



Side 2 af 3 

være i stand til at køre. Det er forretningsudvalget der har ansvaret for at der er aftenvagter.  39 

 40 

Det meldes tydeligt ud, hvem der er aftenvagter og hvordan man kan få fat på dem, hvis man 41 

ikke kan se dem.  Aftenvagterne må derfor gerne sove, men skal være tilgængelige. 42 

Aftenvagterne har ansvaret for at håndtere eventuelle situationer, som for eksempel 43 

tilskadekomne personer, diskrimination, slagsmål eller overgreb.  44 

 45 

Til nationale arrangementer i Lærerstuderendes Landskreds vil der ikke blive solgt 46 

drikkevarer med mere end 16,5% alkohol til festerne. Det er ikke tilladt at medbringe eller 47 

indtage egen alkohol.  Aftenvagter og bartendere kan lukke baren for medlemmer, hvis dette 48 

vurderes nødvendigt. 49 

 50 

Det er forbudt at medbringe og indtage euforiserende stoffer til nationale arrangementer. 51 

Ligeledes tolererer vi i Lærerstuderendes Landskreds ikke vold og seksuelle overgreb. 52 

 53 

Personsager 54 

Hvis man på et LL-arrangement, oplever grænseoverskridende adfærd bør man med det 55 

samme kontakte en fra daglig ledelse, en medarbejder eller en aftenvagt. Foreningen 56 

anerkender altid den forurettedes oplevelse. Alle parter skal sikres en retfærdig behandling i 57 

forhold til personsager. 58 

 59 

Det er forretningsudvalget, der behandler personsager. Forretningsudvalget har 60 

tavshedspligt omkring personsager. Hvis et forretningsudvalgsmedlem er part i sagen eller 61 

har en tæt relation til en af parterne er vedkommende inhabil.  62 

 63 

Såfremt en grænseoverskridende episode finder sted, er det daglig ledelse der har ansvaret 64 

for efterbehandlingen, og for at henvise til eventuelle handlemuligheder og tilbud om hjælp. 65 

Daglig ledelse skal hurtigst muligt tage fat i de involverede parter samt orientere 66 

forretningsudvalget. Det er forretningsudvalget der kan pålægge medlemmer sanktioner. 67 

 68 

Forretningsudvalget har følgende muligheder for sanktioner:  69 

- Advarsel 70 

- Alkoholforbud 71 

- Sende vedkommende hjem for egen regning 72 

- Karantæne fra sociale arrangementer og fester 73 

- Fratagelse af tillidspost 74 

- Generel karantæne 75 

- Indstille til eksklusion ved DLF’s hovedstyrelse jf. Vedtægterne § 4 stk. 6 76 

 77 

Udenfor LL’s egne arrangementer 78 
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Hvis et medlem oplever grænseoverskridende adfærd til et arrangement, som repræsentant 79 

for LL eller i LL-regi, bør man henvende sig til foreningen med henblik på eventuelle 80 

handlemuligheder og tilbud om hjælp. 81 

 82 

Vedtaget på årsmødet i Lærerstuderendes Landskreds den 28.-30. oktober 2022 83 


