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Välkommen till Lärardagen 2020!
Årets nypremiär av Lärardagen på Karlstads 
universitet blev en succé och uppskattades 
stort av lärarstudenter, utställare och förelä-
sare, och snart är det dags för en ny upplaga! 
Efter att ha varit frånvarande i fyra år var tan-
ken inför årets nypremiär att Lärardagen ska 
vara en återkommande arbetsmarknads- och 
inspirationsdag för Karlstads lärarstudenter - 
något som ni nu kan vara med och bidra till.

Lärardagen 2020 går av stapeln onsdagen den 
22 april och vår förhoppning är att så många 
parter som möjligt ser vikten av och möjlig-
heterna att genom Lärardagen träffa de 2 000 
lärarstudenterna på Karlstads universitet.

Denna informationsfolder riktar sig till dig 
som är intresserad av att delta på Lärarda-
gens mässa. Under dagen ges lärarstudenter-
na möjlighet att ta del av intresseväckande 
föreläsningar samt möta och prata med ut-
ställarna om läraryrket, didaktiska och pe-
dagogiska tankar, idéer till examensarbeten 
samt, och framför allt, rekrytering av lärare.

För att lärarstudenterna ska ha gott om tid att 
möta alla utställare har vi inför 2020 års Lä-
rardag förstärkt fokuset på mässan. Detta ge-
nom att minska antalet föreläsningar under 
dagen och genom ett större mässområde, all-
deles utanför föreläsningssalen Aula Magna.

Tiden börjar bli knapp och vi är medvetna 
om att det finns mycket som ska hinnas med 
under vårterminen. Vi hoppas dock att du  
inser värdet av att delta på Lärardagen 2020 
och tar chansen att möta morgondagens lära-
re under inspirations- och arbetsmarknads-
dagen för lärarstudenter.

Denny Jansson och Patrik Åberg Domeij
Lärarstudenter och projektledare Lärardagen 2020

Foto: Rasmus Gyllenborg
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Lärardagen är en viktig dag!
Lärardagen är en viktig dag för oss på Karl-
stads universitet. Det är inte bara ett tillfälle 
när våra lärarstudenter får möjlighet att träffa 
framtida arbetsgivare och olika aktörer knut-
na till skolan, utan även en dag när vi lyfter 
upp lärarutbildningen på universitetet och 
visar att läraryrket är viktigt. Det är en dag 
för samverkan mellan universitetet och det 
omgivande samhället, en dag där nya möten 
sker och kontakter skapas.

Vi som jobbar med lärarutbildningen är gla-
da och stolta över att våra studenter har tagit 
initiativet till en lärardag och att de själva står 
för arrangemanget. Lärarutbildningsnämn-
den backar upp detta och vi finns med som 
ett stöd i bakgrunden, men vi tycker att det 
är viktigt att studenterna känner att det är en 
dag som är skapad av och till för dem. 

Vår förhoppning är att Lärardagen fortsätter 
att utvecklas och att våra lärarstudenter tar 
tillfället i akt att möta alla utställare, skapa 
kontakter och ta del av de spännande föreläs-
ningar som erbjuds. 

Jessica Eriksson
Dekan för lärarutbildningsnämnden

Foto: Karlstads universitet
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Våra mässpaket

* Priser anges exklusive moms.

Mässan pågår klockan 09.00 till 15.00.

Ingår alltid: Ett eluttag 230V (Tag med skarvsladd), tillgång till Wi-Fi , er egen sida i den digitala mässkatalogen på 
larardagenkau.se, parkering, tillgång till studentfunktionär samt loungeområde med fika.

Ytterligare bord, stolar och lunhbiljetter kan köpas till vid bokning av monter.

SMALL 
2 x 2 meter
3 000 kronor*

Detta ingår:
• 1 bord
• 1 stol
• 2 lunchbiljetter

LARGE 

4 x 2 meter
5 000 kronor*

Detta ingår:
• 2 bord
• 2 stolar
• 4 lunchbiljetter

Boka monter via larardagenkau.se/boka



Mässområdet

Monterpaket small: T1, T7, T8, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, A1, A2, 
A3, A8, A9, A13, A14, A15, A16, A18 och A19
Monterpaket large: T2, T3, T4, T5, T6, T16, T17, T18, T19, T20, A4, A5,A6, A7, 
A10, A11, A12 och A17

Boka monter via larardagenkau.se/boka

För bokning av monterplats gäller först till kvarn.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av monterplatserna och tryckfel.
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Foto: Rasmus Gyllenborg

Av lärarstudenter - för lärarstudenter
Till vilka studenter riktar sig Lärardagen?
Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogram-
met F-3 och 4-6, Ämneslärarprogrammet 7-9 och 
gymnasiet, Musiklärarprogrammet, Yrkeslärarpro-
grammet, Kompletterande pedagogisk utbildning, 
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskar-
utbildade, Speciallärarprogrammet och Rektorspro-
grammet (uppdragsutbildning).

Fördelar med att vara utställare på Lärardagen
Att ställa ut på Lärardagen 2020 ger er mycket goda 
möjligheter att träffa och nå ut till lärarstudenterna 
vid Karlstads universitet. Lärarstudenter som är inne 
på slutet av sin utbildning, befinner sig mitt i utbild-
ningen eller studenter som precis har påbörjat sin 
utbildning. Lärardagen blir därför en utmärkt mö-
tesplats där ni som utställare både kan berätta om er 
verksamhet, rekrytera lärare och vikarier, diskutera 
pedagogiska och didaktiska frågor samt annat inom 
skolans breda värld. Det blir på så sätt möjligt att ska-
pa en kontaktyta innanför universitetets väggar till de 
2 000 lärarstudenterna samt till andra utställare.

Passa på att boka en monter - innan det är för sent!
Intresset för att delta på Lärardagen 2019 var mycket 
stort och samtliga montrar bokades redan efter en 
vecka. Passa därför på att boka er monter så snart 
som möjligt för att garantera er plats på Värmlands 
största samlingsplats för lärarstudenter, skolhuvud-
män och organisationer med koppling till skolans 
värld.

Kontakta Lärardagen
Webbsida: https://larardagenkau.se
Facebook: https://facebook.com/larardagen
Instagram: https://instagram.com/larardagen
E-post: info@larardagenkau.se
Boka monter: https://larardagenkau.se/boka

Vi ses på Lärardagen den 22 april 2020!

Denny Jansson och Patrik Åberg Domeij
Projektledare

Caroline Ahstrand och Hanna Carlsson
Ekonomiansvariga

Fanny Hjelm Jungevik
Funktionärsansvarig

Sanna Berglöv
Föreläsningsansvarig

Rasmus Gyllenborg
Multimedia-ansvarig

Fredrik Andersson, Philip Ekman och Oskar Thorn
Mässansvariga

Camilla Widman
PR-ansvarig

Sabina Hedhag
Sponsoransvarig


