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Vi i studentförening Geflepedagogerna vill ansöka om ett ekonomiskt bidrag till vår
verksamhet, på 7 000 kr. Detta är för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet och att kunna
utveckla den.
I kort drag så kan vår verksamhet delas in i 3 punkter.
1. Den sociala delen. Vi anordnar olika aktiviteter för lärarstuderande vid HIG. Olika
exempel på sådana aktiviteter är: Filmkvällar där vi träffas ser filmer utefter
förutbestämda tema som vi sedan diskuterar. Middagar på kåren, där umgås vi under
mer festliga former. Vi anordnar varje år den traditionella insparken för nya
lärarstudenter. Den brukar vara väldig populär och uppskattad. Vi som förening blir
här de nya studenternas första riktiga kontakt dvs. den sociala kontakten med HIG och
för de studenter som flyttar till staden blir vi den första kontakten med staden Gävle.
Under insparken månar vi om att de nya studenterna skall trivas i staden, få svar på
sina frågor och kunna köpa begagnad kurslitteratur. Vi försöker varje år anordna en
resa till Åre. Resan ligger både under det sociala intresset och under studiernas
intresse. En stor del av våra medlemmar är blivande idrottslärare och under deras
utbildning ska de för att bli exanimerade behärska både läng- och utförsåkning. Vi vill
ge de som aldrig provat på skidåkning chansen att göra det och de som har åkt skidor
förut chansen att vässa formen. Dessutom är friluftsdagar alltid populära inom skolan
och desto fler lärare som är intresserade av och behärskar momenten under dessa skall
förhoppningsvis ge eleverna entusiasm i framtiden.
2. Den andra punkten handlar om utbildningen. Där vi som en grupp studenter både
bevakar vår utbildning och är med och påverkar den. Detta känner ni till så jag nämner
inte mer om det. En annan viktig del som ligger under vår utbildning är medlemskapet
i FTP (Förenade pedagogstudenter). Det hålls alltid två konvent varje år ditt vi skickar
representanter från föreningen för att vara med och lägga upp rikt linjer hur vi vill
påverka de nationella beslutsfattarna om hur vår utbildning bör förändras.
3. Den tredje punkten i vår verksamhet handlar om kontakten med arbetslivet. Där har vi
ett gott samarbete med Lärarförbundet. T ex anordnar vi föreläsningar tillsammans
med dessa om ett intressant ämne som vi inte tycker lärarutbildningen berör. Nu senast
hette föreläsningen Skolans juridik. Vidare så försöker vi etablera kontakter med
kommuner och friskolor för att diskutera deras behov och ge våra nyutexanimerade
medlemmar värdefulla kontakter inför deras arbetsliv.

Detta är i kort drag vår verksamhet. Det ekonomiska stödet vi söker skulle i huvudsak gå
till Åreresan, Insparken och att skicka i väg representanter på FTP:s konvent.
Vi är en förening med god gemenskap och härlig kompis anda. Den sociala delen av
studietiden är en viktig för att studierna skall ge resultat och för många lärarstudenter är de
socialkontakterna och den gemenskap vi erbjuder en anledning till att de klarar sina
studier och stannar kvar vid Lärarutbildningen i Gävle.
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