Förstelärare i provarmdos skolor- med fokus på lärande i ett
tvärvetenskapligt perspektiv
Ansökan till förstelärare i proVarmdos skolor 2013

Värmdös kommunala skolor har utifrån elevantalet i förskoleklass, grundskola, särskola
och gymnasium, tilldelats statliga medel för 17 st förstelärare, vilka kommer att få en
löneökning med 5000 kr/månaden. Dessa karriärtjänster utlyses internt bland nu
verksamma lärare i Värmdös kommunala skolor och kommer att utses av en
rekryteringsgrupp bestående av representant från huvudmannen och samtliga rektorer i
proVarmdo.
Uppdrag
Förstelärare i proVarmdos skolor ska huvudsakligen fortsätta att undervisa, men vara
inställda på att få lektionsbesök av andra lärare, samt göra lektionsbesök hos andra
lärare i avsikt att coacha kollegor. Genom observationer och efterföljande diskussioner
erhålls konkret vägledning i hur undervisningen kan utvecklas.
10 % av förstelärarnas arbetstid ska till största del ägnas åt denna kollegiala handledning
på den egna och andra skolor, för att yrkesskickligheten ska komma fler elever till gagn.
Förstelärarna ska även ingå i ett nätverk där fokus ska ligga på fördjupning i forskning
om lärande i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskaper om lärande i en vidare
bemärkelse oavsett ämne, ska utveckla undervisningen på alla proVarmdos skolor,
genom förstelärarnas ansvar att föra vidare sina kunskaper till skolorna på konferenser
och studiedagar.
Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat till tre år, men kan förlängas efter
utvärdering.
Kvalifikationer
Utifrån regeringens förordning ska en förstelärare
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Diarienummer
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kunna genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med
undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett
starkt intresse för att utveckla undervisningen
även i övrigt av huvudmannen, bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Utöver detta ska du som ansöker om att bli förstelärare vara en tydlig ledare med stort
engagemang för att motivera andra att nå gemensamma mål. Du ska vara nyfiken på nya
sätt att nå resultat, vara lösningsfokuserad, prestigelös och kunna kommunicera med
både elever och kollegor.
Ansökan
Till ansökan ska följande bifogas:
1. Ett personligt brev på ca en A4-sida med exempel och beskrivningar av
 hur du utvecklat din undervisning utifrån elevernas individuella lärande
 hur du arbetat för att förbättra elevernas resultat
 vad i din undervisning du vill förmedla till andra lärare
2. CV

Ansökan mejlas senast den 3 juni till proVarmdos utbildningsstrateg
lisa.ronnback@varmdo.se

