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Grattis! Du har blivit antagen till något av lärarprogrammen
Förskola, Fritidshem eller Grundlärare F-3 vid Linköpings

universitet, Campus Norrköping. Välkommen även till
lärarprogrammens gemenskap, Sveriges vackraste campus

och en fantistiskt rolig och lärorik studietid!

Ditt program tillhör sektinen NLsek - Norrköpings
Lärarsektion. Din kår heter StuFF - Studentkåren för

utbildningsvetenskap och filosofiskt faktualitet. Ditt mästeri
heter LÄRsex och det är vi som har satt ihop denna bok till

dig och du kommer få läsa mer om oss senare i boken.

Denna bok finns till för att försöka sätta svar på alla hundra
frågor som kan tänkas flyga runt i ditt huvud, samt för att

informera om Campus Norrköping, Lärarprogrammen och
Nolle-P.

Bra appar att ladda ner:
LiU-appen: Den används för att kunna se LiU-bussens tider,
anmäla sig till tentor m.m.

SharePoint: Det kan vara lite svårt att förstå sig på appen i
början, men när ni lärt er den är det ett enkelt sätt att komma in
på Lisam.

Studentkortet och Mecenat Studentrabatter!

CSN: Här kan du hålla koll på ditt lån och lämna
studieförsäkran.

Bra hemsidor att ha koll på:

Lisam: Här hittar du det mesta som har med din
utbildning att göra under tiden på LiU.

Studentportalen: Här kan du utföra all din administration som
behövs för att din studietid ska fungera.

TimeEdit: Här hittar du ditt schema.

Ladok: Här kan du se dina betyg.

Studentapan: Här finns begagnad studentlitteratur.

Libris: Här får du hjälp med att skapa ”vanliga” referenser.

Valwebben: Här hittar du din studieplan och dina VFU-
placeringar samt gör eventuella kursval.

Zoom: Här kommer du ha föreläsningar och seminarie m.m. om
de är på distans. Finns även en app till Zoom.

VäLKOMMEN till Linköpings universitet 
& 

Campus Norrköping

Tips från oss!

@masterietlarsex

@larsex



NOLLE - P 

Mottagningsveckorna i Norrköping går under namnet Nolle-
Perioden, förkortas Nolle-P, och pågår under de två första

veckorna av utbildningen. Under denna period kallas du för
Nollan, vilket symboliserar att du inte har tagit några

högskolepoäng än. 

Efter Nolle-P blir du etta.
Under Nolle-P anordnar mästeriet LÄRsex aktiviteter

tillsammans med lärarfaddrarna. Dessa aktiviteter är till för att
du ska lära känna dina nya klasskompisar, andra studenter samt

campus och staden Norrköping.

Aktiviteterna kommer ligga utanför skoltid, alltså kommer dina
studier inte påverkas av Nolle-P. LÄRsex anordnar kvälls-

aktiviteter nästan varje dag. Dessa aktiviteter varierar mellan att
vara lärorika, festliga och lekfulla så att alla ska känna att det är
roligt att vara med. Vi hoppas självklart att du vill vara med på

allt!

Nolle-P ska inte associeras med nollning, utan det är ett vamt
välkomnande av nya studenter där alla aktiviteter är helt

frivilliga och utan tvång, hets och förnedring. Mer information
om Nolle-P kommer kontinuerligt publiceras på vår instagram

och facebooksida. Följ och gilla oss för att alltid vara uppdaterad
med den senaste informationen!

Karta över campus 



Mästeriet LÄRsex
Det är vi som är LÄRsex, lärarnas mästeri i Norrköping.

Under perioden 22/23 är det vi som arrangerar lärar-
studenternas festligheter! 

Våra största tillställningar är Nolle-P, overallinvigningen i höst och lärarsittningen i vår.

Utöver det anordnar vi massa annat kul som till exempel fest,
kravall och pub. LÄRsex är en förkortning av Lärarnas sex-
mästeri. Sexmästeri är en ihopslagning av ordet sexa, som är
ett gammelsvenskt ord för att festa, och mästeri som betyder

mästare. Kort och gott: festmästare!

Det är vi som har planerat Nolle-P. Vi har försökt få till den
bästa blandningen av festligheter och roliga/lärorika

aktiviteter. Vi hoppas att du vill delta på så mycket som
möjligt. Under Nolle-Ps två veckor är vi din trygga famn, vi

finns här för dig dygnet runt och du kan alltid höra av dig till
oss!

Cecilia Nygård
Fest & sittning

Albin Melin 
Fadderansvarig & 

Vice kassör

Edith Chressman
Spons & Märke 

Edvin Åsenhed
Nolle- P General 

Elvira Vikström 
General 

Tilde Månsson
Gyckel, aktivitet & Miljö 

Filip Andersson 
Kassör

Lisa Karlsson 
Kläder & Logistik

Nicole Pirlageanu
Fest & Pub

Phoebe Bergwall
PR & Vice Spons



ALKO

Schema för Nolle- p Schema för Nolle- p 

SÖNDAG 21/8

Måndag: 

Tisdag: Brännboll 

SÖNDAG 28/8

VAR: Folkparken 

NÄR:  Ca 16:00 - 18:00

AKTIVITET: Smygstart

VAR: Hörsalen i stan  & sedan flygeln 

NÄR:  11:00 - 13:00  & 14:30 - 18:00 

AKTIVITET: Campusvandring & Stadsvandring

MÅNDAG 22/8

VAR: Samling flygeln & aktivitet sker vid himpa

NÄR: 17:15 - 21:30 

AKTIVITET: Brännbollsturnering 

TISDAG 23/8

ONSDAG 24/8
VAR:  Samling Flygeln  & aktivtet sker vid  le-
jongropen

NÄR: 18:00 - 22:00

AKTIVITET: Minisittning 

TORSDAG 25/8
VAR: Flygeln & aktivitete sker vid folkparken 

NÄR:  18:00 - 22:00 

AKTIVITET: Parkhäng 

FREDAG 26/8
VAR:  Samling flygeln & aktivitete sker på DK

NÄR:  19:15 - 23:00 (sedan klubb på trappan)

AKTIVITET: Lite partaj 

VAR: Samling flygeln aktivitet sker vid folkparken
 
NÄR:  17:15 - 22:00

AKTIVITET: Parkhäng 

LÖRDAG 27/8 

Vilodag så vila upp er ordentligt kära nollan!!

OBS: om alkohol förekommer så 
kommer denna
 symbol
att visas!



Schema för Nolle- p 

MÅNDAG 29/8

TISDAG 30/8

ONSDAG 31/8

Schema för Nolle- p 

TORSDAG 1/9

FREDAG 2/9

VAR: Samling flygeln aktivitet sker vid folkparken 

NÄR: 17:15- 22:00

AKTIVITET: LÄRsex begär 

VAR: Samling flygeln aktivitet sker vid folkparken 

NÄR: 17:15- 23:00

AKTIVITET: STUFFIADEN 

VAR: Samling flygeln aktivitet sker vid folkparken 

NÄR: 18:00 - 20:00

AKTIVITET: Fulsittning

VAR: Samling flygeln aktivitet sker vid Lejongro-
pen 

NÄR: 17:15- 22:00

AKTIVITET: Pubrunda

VAR: Samling flygeln aktivitet sker vid K4

NÄR: 18: 00 - 21: 00

AKTIVITET: Gyckelfestival 

VAR: Samling flygeln aktivitet sker vid VY  

NÄR: 17:15- 22: 00

AKTIVITET: Finsittning (Sedan nattklubb på 
trappan 

LÖRDAG 3/9

TIPS!

Köp paketpris till fin & fulsitt-
ning för endast 750kr! 
(ord. pris 850kr)

OBS: om alkohol förekommer så 
kommer denna
 symbol
att visas!



Lärarfaddrar 

FADDER

Alla nya studenter oavsett program bär en nollesymbol.
Under Nolle-P kommer N0llan delas in i olika grupper så att
alla kan sköta restriktionerna. Varje grupp kommer under
första dagen bli tilldelad band med olika färger per grupp; en
grupp får rött band, en grupp får grönt band och så vidare.
Bandet ska hänga över höger axel. Namn och program ska stå
på bandet. Nollesymbolen ska alltid vara på när du vistas på
campus samt på varje kvällsaktivitet under hela Nolle-P!
Utöver nollesymbolen gäller valfri klädsel.

Nolle  symbolen 

Det är många personen som arbetar för ett varmt
välkomnande för er studenter. Såhär kommer personerna

som tar hand om dig under Nolle-P se ut!

LÄRsex: Mästeriet LÄRsex känns igen
på den knälånga, nerfällda, röda

overallen. Vi har även en grön fluga, vit
skjorta och svarta knähöga strumpor.

KANsex: KANsex är pateter, vilket
betyder att de varit LÄRsex en gång i
tiden. KANsex känner du igen på en
knälånga, uppfällda overallen.

Lärarfadder: Faddrarna är
studenter från högre årskurser. Dem
känner du igen på den långa röda 
overallen med gröna och reflex-
färgade revärer. Overallen är
knuten runt magen och faddrarna
har på sig en fadder-tröja.



AK - Akademisk kvart. Betyder att om minuter inte anges på schemat är
starttiden kvart över, till exempel om det står 12 börjar du 12.15. Står 
det dock
12.00 börjar du prick 12.00. Tentor har bakvänd AK, då ska du istället 
vara 15
minuter före utsatt tid!
Campusbussen - En gratisbuss för att studenter som går mellan Norrkö-
ping
och Linköping där LiU-kortet fungerar som bussbiljett.
CSN - De flesta studenters inkomstkälla, glöm inte att ansöka!
Fadder - En mycket snäll student som vill hjälpa dig till rätta.
Fadderi - Grupp som anordnar sitt programs Nolle-P.
Festeri - Grupp som anordnar sitt programs festligheter under året.
Finsittning - Trerättersmiddag med underhållning som till exempel 
gyckel.
Har oftast lite finare dresscode.
Folkparken - En park i närheten av campus.
Fulsittning - Tvårättersmiddag med underhållning som till exempel 
gyckel.
Har oftast ett roligt tema.
FuskN0llan - En N0llan som är med under nollningen för att spexa till 
det.
Det är egentligen en annan student som ej egentligen är en N0llan. Det 
kan
finnas mer än en av dessa.
Gyckel - Spontana eller inövade uppträdanden, ofta i form av sång, film 
eller
dans.
Himpan - Himmelstalundsfältet. Här hålls ovveinvidningen och andra
tillställningar.
HP - Högskolepoäng.
Kravall - Fest där overall bärs. Kravall är en ihopslagning av orden
krav-på-overall.

Kärleksparken - En trevlig park att sola/luncha/umgås i vid fint väder. 
Den ligger nära skolan, se campuskartan.

Ladok - Hemsida där du ser tentaresultat och högskolepoäng.
Lisam - Hemsida där du ser dina kurser.

LiU-ID - Loggar du in med på Lisam bland annat.
LiU-kortet - Ett plastkort som visar att du pluggar på LiU. Används som 
nyck- el när campus är låst, bussbiljett på campusbussen och identifika-
tion på tentor.

Mellan husen - Området mellan Kåken och Täppan kallas för Mellan hu-
sen.
Märkesbacken - Utanför Kåken målar kårer, sektioner och utskott sina 
loggor. Trampa inte på något av lärarnas märken!
Mästeri - Grupp som anordnar både Nolle-P och årets fester.
Ovve - Overallen är en plagg vars färg visar vilket program du tillhör. Alla 
ettor på hela campus Norrköping inviger sina 
overaller tillsammans under
höstterminen på ovverallinvigningen.
Patet - Någon som tidigare varit mästerist/fadderist/festerist. Lärarstu-
denternas pateter heter KANsex.

Peking - Norrköping kallas ibland för Peking.
Skurkeri - Skurkerierna smyger runt och busar under Nolle-P. Ditt skur-
keri heter Sekten, lär dig deras slogan!
Strömmen - Motala ström heter vattnet som rinner intill campus. Man får 
inte bada i strömmen!

Studentbo - Hemsida där du kan skaffa sig studentboende.
Tenta - Ett otroligt seriöst prov med vakter och shit.
Tenta-P - Tentaperiod, alltså en period fylld med tentor och uppgifter.
TimeEdit - Hemsida där du får ditt schema, länkas genom Lisam.
Trappan - Norrköpings kårhus. Här kan du plugga, puba, äta middag och 
festa. På lördagar anordnar universitetets festerier och mästerier fester 
med
roliga teman!
Zoom - Hemsida där föreläsningar, seminarium m.m. hålls över distans.

Nollans ordlista 



KANSEX

Detta härliga gäng var LÄRsex 20/21 och anordnade förra
årets Nolle-P. 

Nu är de pateter och går under namnet KAN-
sex. Flera av våra pateter kommer vara med under Nolle-P

och hålla i vissa aktiviteter eller hjälpa till som faddrar.

Därför kan det vara bra att även ha koll på KANsex!



Nlsek 

NLsek arbetar för att du som lärarstudent vid LiU ska få en
så bra tid på universitetet som möjligt. Vår verksamhet
kretsar bland annat kring det studiesociala, arbetsmiljö och
utbildningsbevakning! Detta är styrelsen:

Längst till vänster på den översta raden har vi Clara Joelsson som är utbildningsbevakare bred-
vid henne på höger sida har vi Rebecca Breiner som är medlemsansvarig. Därefter kommer Julia 
Lantz med posten arbetsmiljöombud (amo). Sedan Ebba Weisner som är grönsektion ansvarig. 
Därefter kommer Alma Emanuelsson som är Logistik och aktivitetansvarig. Sedan har vi Kim 
Bergehammar som har posten kassör. På raden under har vi sedan Stina Nilsson längst till höger 
med posten vice ordförande. Därefter i mitten har vi Emelie Eklöf som ordförande och sist men 
inte minst har vi Maja Andersson som är PR och Webbbansvarig. 



Fest
 &

                                    sittning

Under nolle-p kommer LÄRsex att anordna fester, en fulsittning samt 
en finsittning. Det kommer finnas möjlighet att köpa biljett till alla 
dessa tillställningar till ett förmånligt paketpris. Dessa köper ni vid för-
säljning på campus, en kan självklart köpa biljett till enstaka tillfällen 
med.  

           
             Under nolle-p kommer vi även att hänga på DK:s innergård. 
DK är ett studentboende där flera studenter håller hus, det finns även 
en tillhörande lokal att tillgå. Här arrangeras det bl.a. förfester, fetser 
och efterfester. Detta är ett ställe ni absolut inte kommer att missa.

Gyckel 

Under nolle-p kommer det hända något som kallas för gyckel. Ett 
gyckel innebär att man uppträder med antingen en sång, dans eller 
sketch. Ett gyckel kan utföras av mästerier, festerier, fadderister samt 
att ni nollan kommer få chansen att vissa upp era kunskaper inom 
gyckel. När ett gyckel har utförts kommer de som tittar att svara med 
lite olika sånger, det kan låta såhär… 

Exempel 1. Ett gyckel har utförts och därefter kommer alla svara… 
”Det där var de bästa, det bästa vi har sätt. Folkets jubel aooooo. För 
det var i vår ungdomens fagraste vår, vi drack varandra till och vi 
sade gutår, skåll!!!!”

När det andra gycklet är klart kommer alla sjunga. ”Det där var de 
bästa, det bästa vi har sätt. Folkets jubel aooooo. För det var i vår 
ungdomens fagraste vår, vi drack varandra till och vi sade gutår, 
skåll!!!!”

Exempel 2. Ett gyckel har utförts och de har ett annat svarsgyckel 
därpå, då svara alla…. 
” Det där det gjorde dom fan så bra HEJ, en skål ut i botten för (de 
som har gycklat) vi tar. Hugg i och dra HEJ, hugg i och dra HEJ, 
en skål ut i botten för (de som har gycklat) vi tar. Och alla som inte 
dricker (de som har gycklat) till” här svarar då de som har gycklat 
med ”och (de som har gycklat) säger bara… sedan fortsätter svars-
gycklet. 



Vår älskade ovve 

Ovven är ett kärt plagg bland alla studenter. Färgen på overallen

och revärerna visar vilket program studenten tillhör. Lärar-
studenterna i Norrköping har röd overall med gröna och reflex-
färgade revärer. Revärerna syr du på själv, du kommer kunna köpa
dessa revärer vid skolan under de första veckorna. Du syr dit
revärerna på ovvens båda sidor. De reflexfärgade bandet sys dit
över det gröna, på så sätt blir detså det grönt-reflex-grönt, precis
som du ser på bilden.

Overallen, även känd som Ovven! 
På ovven ska vänster ben
prydas med studentens
namn och höger ben prydas med märkena för StuFF,
sektionen NLsek, näringslivs-
utskottet NLNU och mästeriet
LÄRsex.

 På fester och sittningar
kan du köpa fler märken och sy på
som minne, tills din ovve är helt
fullproppad!

Unde hösten hålls den årliga
Overallinvigningen. Innan den blir
invigd ska ovven bäras uppknäppt,
men efter invigningen får ovven
vikas ner och knytas i midjan.

Olika program har olika upplägg. Vissa program har ett fadderi
som anordnar Nolle-P samt ett festeri som anordnar årets andra
festligheter. Andra program har, precis som lärarprogrammet,
ett mästeri som anordnar båda. Nedan ser du hur de andra
fadderierna, festerierna och mästerierna under StuFF ser ut.

Mästerier, fadderier & festerier 

N
A
M
N

SKAm

Samhälls- och kulturanalys
mÄSTERIET SKAM 

Socionom 
Fadderiet FesterieT                                             Societeten Soccer

MILJÖVETARE
Festeriet MAX                                                                                     Fadderiet MiPh0

 
KULTUR, SAMHÄLLE & MEDIaproduktion

    Fadderiet Hovet                                                  Festeriet Skumpa



STUFFS OVVar

Studentkåren StuFF finns till för dig som läser vid området för utbildningvetenskap
eller vid Filosofisk fakultet. Vårt uppdrag är att ge dig den bästa möjliga studietiden -
från tentan till dansgolvet. Detta gör vi genom att påverka universitetet och dess
omgivning, allt för att prioritera studenter och studenters hjärtefrågor.

Vår kärnverksamhet består av att bevaka och utveckla utbildningskvalitén och
arbetsmiljön vid LiU och att förse dig med en bra studiesocial miljö. Vi ser till att alla
beslut som fattas vid LiU passerar minst en student. Utöver vårt påverkansarbete
anordnar vi också mottagningen - vi vill att alla studenter ska känna sig välkomna och
trygga!

För att göra allt det här arbetet behöver vi ditt stöd - utan medlemmar kan vi inte
genomföra vårt arbete. Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i
kårvalet, möjlighet att engagera dig samt flera exklusiva rabatter och
medlemsförmåner under terminens gång. Medlem blir du på
www.stuff.liu.se/medlemskap. Vill du bidra mer? Vi har massor av uppdrag där du
kan göra skillnad, även dessa hittar du på vår hemsida! 

Vill du ha en utbildning med hög kvalité?
Vill du ha en bra studiemiljö där du trivs och växer?
Vill du ha ett rikt studentliv fullt av möjligheter?

Svarade du ja? Bra. Det ser vi till att du får!

Vi hoppas din mottagning blir fantastisk och att du känner
dig välkommen till Linköpings universitet!

@stuff_liu@studentUnionStuFF

Miljövetar programmet 
har enmörkblå ovve med

gröna revärer

Samhälls och
kultur analys har

en orange ovve
med röda revärer

Lärar programmet
har en röd ovve
med gröna/vita

revärer

Globala studier
har en ljusblå

ovve med gröna/
vita revärer

Kultur, Samhälle
och medieproduk-
tion har en svart

ovve med vita/röda
revärer

Socionom pro-
grammet har en

gul ovve med
hänglsen



Bibliotek 

Välkommen till Campus Norrköpings bibliotek!
Här finner du det mesta för dina studier!

Vi har litteraturen för dina kurser som hemlån och
daglån. LiU-kortet är ditt bibliotekskort.

Arbetsplatserna i biblioteket är i olika zoner, för
grupper där man får prata och enskilda platser där

tystnad råder. Det finns en tyst läsesal.
Datorarbetsplatserna finns både ute i biblioteket och

i en datorsal där du kan sitta om det inte är bokat
för undervisning. Du kan boka grupprum som finns i

biblioteket via Time-Edit.

Kopiatorer/skrivare finns i biblioteket.

Framförallt har biblioteket en trevlig, kunnig och
erfaren personal som hjälper dig finna svar på dina

frågor!

https://liu.se/biblioteket

STUFF

Kårhuset Trappan – Studenternas vardagsrum

Kårhuset Trappan är Norrköpings enda (och bästa!) kårhus och drivs till stor 
del av ideellt arbetande studenter som ser till att du varje vecka kan gå på 
pubar och nattklubbar. Som tack för sitt arbete får de mat och dryck till ett 
kraftigt reducerat pris, gratis (och köfritt) inträde till alla nattklubbar och 
mycket mer!

Beläget i Kåkenhus mitt på Campus Norrköping finns Trappan nära 
studenterna i nyrenoverade häftiga lokaler med ny inredning. På dagtid kan 
studenterna utnyttja lokalerna som trivsamma studieplatser. Några kvällar i 
veckan dressar Trappan om till pub. Kom och ta en öl med vänner och testa 
på Trappans breda pubmeny med allt från smårätter, pasta till egengjorda 
hamburgare! Trappan är även studenternas nattklubb där olika 
studentföreningar anordnar fester lördagar året runt. Priserna är 
studentförmånliga och på så vis är Trappan det perfekta stället för dig som 
student att hänga på.

Är du sugen på att engagera dig på Trappan?
Bli en del av gemenskapen på www.personal.trappan.nu

KÅRHUSEN I LINKÖPING: KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Trappan karhuset_trappan trappan.nu



ALLT BÖRJAR MED BRA LÄRARE Bli medlem idag!

Bli medlem utan kostnad!
När du går med i Lärarförbundet student får du tillgång till en mängd olika förmåner
och aktiviteter under din studietid. Under uppstartsdagarna i augusti kommer
Lärarförbundet att stå utanför Campus och dela ut startkit till alla
förstaårsstudenter som har blivit medlemmar. Hösten 2022 är startkitet en ryggsäck
fylld med material och erbjudanden. Gå med direkt så att du inte missar något.
Använd QR-koden för att registrera ett medlemskap. Visa upp ditt bekräftelsemail
när du ser lärarförbundet på Campus, så får du ditt startkit. 
 
1 januari 2023 kommer alla studerandemedlemmar i Lärarförbundet och LR
automatiskt att gå över till den nya organisationen "Sveriges lärarstudenter".
 
Följ oss på Facebook "Lärarförbundet student LIU" för att ta del av erbjudanden,
tävlingar och aktiviteter.
 
Vill du komma i kontakt med en studerandeinformatör på Norrköpings lokalavdelning
kan du maila till Tina Hallström på tina.hallstrom@laraforbundetavdelning.se

Välkommen 
som medlem

Du har gjort ett klokt val att gå med i Lärarförbundet. Genom oss
får du råd och stöd, kunskap och nätverk nu och även för framtiden
som blivande lärare.
I Lärarförbundet vet vi att allt börjar med bra lärare, 
vi samlar kraften från hela lärarprofessionen efter-
som det är du, jag och vi tillsammans som vet vad 
som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket 
och i hela Skolsverige.

Särskilt för dig som är
lärarstudent i Lärarförbundet
Ingen avgift 
Det är gratis att vara studerandemedlem.

Lärarförbundet Student 
Lärarstudenternas forum för att påverka och  
förbättra lärarutbildningen och den framtida  
yrkesrollen. Engagera dig du också.

Podd
Du har väl inte missat Lärarstudentpodden?  
En podd som pratar om alla utmaningar och allt 
det roliga som finns på resan från student till 
nyexaminerad lärare. Varannan vecka hittar du  
ett nytt avsnitt av podden i de appar där du  
vanligtvis hittar poddar.

Kontakta oss 0770-33 03 03 lararforbundet.se/student

Kom ihåg att också bli medlem 
i Lärarnas a-kassa
Som medlem i a-kassan är du  
grundtrygg ekonomiskt.

Du kan få pengar om du

• inte har ett jobb direkt efter examen, 
till exempel under sommaren.

• hoppar av dina studier eller avbryter 
dem helt.

• har perioder mellan tillfälliga jobb när 
du har pluggat klart.

Bli medlem på
lararnasakassa.se
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Ta del av fler förmåner för dig  
som är lärarstudent på  
lararforbundet.se/medlemskapet







Vår älskade nollan!

Vi ser så otroligt mycket fram emot att träffa er och 
lära känna er! om ni undrar något eller är osäkra över 

något så tveka inte på att höra av er!

Men hur ser ni i lärsex på trygghet för 
nollan och hur 
går ni till väga för att skapa en trygghet 
för dem?

För oss i Lärsex  är trygghet och säkerhet 
mycket betydelsefullt och för att

nollan ska känna denna trygghet, alltid 
må bra och vara säkra utifall något skul-
le inträffa så finns denna såkallade jour-
telefon där nollan kan höra av sig till oss  

..

JOURTELEFON 
0733656624

men gud så bra! Vilken trygghet det måste 
vara för nollan, då är det mycket viktigt 
att nollan tar vara på den!

imessege 

Men precis!

// LÄrsex 


