
Varför finns Teach for Sweden? 
I somras gick nästan 17 % av landets nior ut högstadiet utan behörighet till att söka sig vidare till 
gymnasiet. Utan gymnasiebehörighet riskerar dessa elever ett livslångt utanförskap. Den mest 
avgörande faktorn för framgång i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund.


Vi rekryterar och väljer ut ledartalanger som i ett två år långt ledarskapsprogram arbetar på skolor där 
behovet av tydliga och modiga ledare är störst. På så sätt bidrar vi med direkt påverkan i klassrummet 
för elever som behöver det mest. Efter programmets två år fortsätter många av våra ledare som lärare 
och skolledare medan andra tar klivet över till näringslivet eller politiken. Den gemensamma nämnaren 
är att alla fortsätter att skapa en samhällsförändring genom att lyfta skolfrågan som en av de viktigaste 
frågorna i både privat och offentlig sektor.


Handplockar 
Vi rekryterar nyutexaminerade 
eller yrkesverksamma från olika 
branscher med förmåga att 
motivera, samarbeta och vara 
bra ledare i klassrummet.

Utbildar 
Under ett tvåårigt ledarskaps-
program arbetar våra ledare 
som lärare i skolor med tuffa 
utmaningar. Parallellt tar de 
lärarexamen på distans.

Växer 
Vi erbjuder våra ledare en chans 
att göra skillnad och påverka 
svensk skola och ungas framtid. 
Många ledare fortsätter sedan sin 
karriär inom utbildningsväsendet, 
andra i näringslivet.

Ledarskapsresan hos Teach for Sweden 
Resa börjar med rekryteringen där ansökan är öppen under november till februari. Sökande med rätt 
matchning genomgår en urvalsdag med flera olika moment där vi letar efter styrkor och förmågor som vi 
vet kommer hjälpa ledaren att lyckas i klassrummet.


Programmet börjar med sommarinstitutet som består av tre veckors internat för att göra våra ledare 
”day 1 ready” för klassrummet. Under programmets två år är ledaren anställd på en skola och 
undervisar 80% samt har en dag i veckan fri för studier för att läsa in en specialutformad 
kompletterande pedagogisk utbildning. Efter två år är våra ledare behöriga lärare.


Läs mer om Teach for Swedens verksamhet och vårt ledarskapsprogram på www.teachforsweden.se

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid.
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