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Under många år har skolans 
utmaningar, med all rätt, skildrats i 
reportage efter reportage, rapport 
efter rapport. Och samtidigt som 
vuxenvärlden utreder bristerna, går 
tusentals barn till en skola som har allt 
svårare att rekrytera lärare. 
 
Vi har inte råd att vänta. Barnen har 
rätt till en god utbildning. Inte imorgon 
- idag. 
 
Teach for Sweden vill bidra till 
lösningen på två utmaningar; 
likvärdigheten och lärarbristen.  
 
Vi rekryterar och utbildar 
engagerade personer med goda 
ledaregenskaper och djupa 
ämneskunskaper, och matchar dem 
med en skola med utmaningar.  
 
Vi är övertygade om att ett gott 
ledarskap är nyckeln till framgång i 
varje klassrum.  

 

 
Det formella ansvaret för att lösa 
skolvärldens problem är spritt över 
ett flertal aktörer. Staten har som 
uppgift att se till att läraryrket är 
attraktivt, medan universiteten ska 
tillhandahålla eftersökta och hög-
kvalitativa utbildningar med högt 
söktryck. Landets kommuner är i sin 
tur ansvariga för att möta skolornas 
behov av arbetskraft. Teach for 
Sweden verkar med andra ord i ett 
komplext sammanhang. Genom att 
samverka med samtliga dessa 
parter tar Teach for Sweden ett 
samlat grepp om utmaningen. 
 
Vår metod är att rekrytera de topp-
kandidater som tidigare valt en annan 
karriärväg, utbilda för att möta stora 
behov i utsatta klassrum och placera 
ledartalanger i klassrum där de får 
möjlighet att skillnad. 
 
Tillsammans för en mer likvärdig skola! 

  

I denna skrift kommuniceras vår värdegrund, vision och verksamhet. Den 
konkretiserar programinnehållet, tydliggör roller, ansvar och förmedlar 
förväntningar.  
 
Vår förhoppning är att den ska vara ett stöd för dig som rektor till en TFS:are. 
Vi ser fram emot att under två år samarbeta i TFS:arens resa till behörig 
lärare! 

 

Lärarbristen är akut – ungdomar lämnar högstadiet utan 
fullständiga betyg – likvärdigheten i svensk skola sviktar 
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Teach for Sweden arbetar för att alla barn, oavsett 
bakgrund, ska få samma chans att bli sitt bästa jag. 
 
Genom att arbeta med ledare och ledartalanger, som utbildas i klassrummet och som 
kämpar för att varje barn ska nå målen, strävar Teach for Sweden mot ett samhälle där 
utanförskap motverkas och förebyggs på ett tidigt stadium.	   
 
Teach for Sweden vill belysa vikten av samverkan runt en skolsituation som i dagsläget är 
bekymmersam för barn med utsatt socioekonomisk bakgrund. Här krävs samverkan utöver 
det vanliga, där skolan – tillsammans med näringslivet, stiftelser och non profit 
organisationer – aktivt tar ansvar för att ge alla barn lika möjligheter. 
 
Teach for Sweden är även en del av det globala nätverket Teach For All. Tillsammans 
arbetar vi mot samma vision: One day all children will have the opportunity to attain an 
excellent education. 
 
 

 
Teach for Sweden verkar för en likvärdig skola genom gott ledarskap i klassrummen. 
En viktig del av TFS:arnas roll är att hjälpa eleverna att tro på sig själva och få dem att 
våga och vilja.  
 
Teach for Swedens värdegrund vilar i alla människors lika värde. Alla, oavsett kön, ålder, 
etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller 
funktionsvariation ska respekteras och behandlas likvärdigt. Ingen ska behandlas 
kränkande.  
 

Öppenhet - Teach for Sweden är en organisation med öppet och ärligt klimat. 
Professionella relationer mellan personer bygger på ömsesidigt förtroende. 
Öppenhet innebär också att Teach for Sweden öppet och modigt 
kommunicerar vikten av att alla barn har förmågan att lyckas med sin skolgång. 
 
Samverkan - Teach for Sweden tror att ett gemensamt ansvarstagande bidrar 
till att fler barn når målen i skolan och till att läraryrkets status ökar. 
Organisationen ska uppmuntra den enskilda individens drivkraft och främja 
oliktänkande genom ömsesidig respekt mellan personer, både internt och 
externt. Drivkraften ska genomsyra verksamhetens arbete både teoretiskt och 
praktiskt och komma till uttryck genom ett gott samarbete. 
 
Ansvar – Teach for Sweden är en organisation som genom ansvarstagande 
och samarbete arbetar för en likvärdig skola genom ledarskap. Hos oss 
på Teach for Sweden tar varje anställd ansvar för sitt uppdrag och samverkar 
tillsammans både med interna och externa parter i syfte att bidra till en 
likvärdig skola. 

Vår vision: 
En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid.  
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Urvalstester för att hitta rätt  
 
Vi vet att vårt ledarskapsprogram är en utmaning som kräver både mod och grit. Vi letar 
efter personer med orubblig övertygelse om att alla barn kan. Alla som söker vårt program 
genomgår därför gedigna urvalstester där vi letar efter rätt matchning till programmet.   
 
Som sökande fyller man i ansökan i två steg. Ledarskap, social kompetens, lösningsfokus, 
målmedvetenhet och självinsikt är förmågor och egenskaper vi letar efter och som behövs i 
klassrummet. De med rätt matchning utifrån ansökan bjuds in till en urvalsdag.  
 
 

 
 

 

 
Under fyra timmar genomför de sökande en testlektion, en gruppövning och en enskild 
intervju. Efter varje moment får de reflektera över sin egen insats. Gemensamt för alla som 
väljs ut är att de är modiga, motiverade, ämneskunniga och övertygade om att alla barn kan!  
 
Person med rätt matchning skickar vi till lärosätena för granskning av behörighet till den 
kompletterande pedagogiska utbildningen. TFS:are är alltså ämnesbehörig i ett till tre 
ämnen när de påbörjar ledarskapsprogrammet. 	  
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Teach for Swedens ledarskapsprogram 	  
 
TFS ledarskapsprogram behandlar ledarskapets möjligheter och utmaningar. Det är en 
utbildning som bygger på erfarenhetslärande. Genom aktivt deltagande i de olika 
utbildningsdelarna kommer TFS:are tränas i att reflektera över sina erfarenheter. De gör det 
tillsammans med TFS ledarutvecklare, kollegor i programmet och externa kursledare. Allt för 
att de ska utvecklas i sitt ledarskap genom sin position som lärare.  
 
 

 
 

 
 

Mål med TFS ledarskapsprogram  
 
• Fördjupad självkännedom och medvetenhet om sitt ledarskap. 

 
• Leda grupper och individer effektivt - planera, organisera och leda arbete utifrån en satt 

vision mot höga mål. 
 

• Bygga förståelse för utbildningssystemet, befintliga utmaningar och möjlighet att 
påverka. 

	  

Teach for Sweden arbetar med att fördjupa, medvetandegöra och bredda 
ledarskap och arbetar med ledarskap utifrån;  
 

Horisontella ledarskapet - handlar om kunskap, verktyg, fakta och teori 
 
Vertikala ledarskapet - handlar om förmågor och självinsikt  
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Ledarskapsprogrammets två delar  
 

Klassrumsledaren (Classroom Leadership)  
 
TFS utgår från Hattie1 forskningssammanställning, 
OECD analys av Svensk skola2 och slutsatser från 
Skolinspektionen gällande framgångsrik undervisning3.  
 
Framgångsrik undervisning sammanfattas i två 
aspekter och ligger till grund för arbete med 
Klassrumsledaren:  

•   Agerandet i klassrummet 

•    Skapandet av lärsituationer i klassrummet  
En skicklig lärare bygger hållbara relationer, använder 
en bred arsenal av verktyg och metoder samt har 
gedigen kompetens både med avseende på ämne och 
didaktik.  
 

Samskapande ledaren (Leadership Beyond) 
 
Teach for Sweden arbetar för att utveckla ledare 
som genom sitt arbete bidrar till en mera likvärdig 
skola. TFS utgår från ledarskapsteori som bygger 
på kunskap om vuxenutveckling4.  

En Samverkande ledare har god självkännedom och 
en bred arsenal av verktyg och metod för att leda 
sig själv, andra och förändring. Genom sitt eget 
ledarskap går TFS:aren ett steg längre och bidrar till 
en mera likvärdig skola, vilket är en förutsättning för 
ett hållbart samhälle.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hattie, J. (2009) Visible Learning. A synthesis of over 800 meta analyses relating to achievement. London Routled  
2 http://www.oecd.org/education/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf   
3 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf   
4 Ta ledarskapet till nästa nivå - Ulf Giege, Annika Bramsen, Katharina Arenvi, Liber Förlag, ISBN: 9789147096169  
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Programmets utbildningsdelar 
 
Förstudier  Viktig mental förberedelse inför sommarinstitut och 

arbetet i klassrummet. Här bekantar man sig även med 
skolans styrdokument.  

 
 

Observationsbesök  Genom att besöka en TFS-kollega får man en tydligare 
bild av skolans värld och de utmaningar man står inför. 
En första reflektion skickas in.  

 
 

Sommarinstitut år 1  Sommarinstitutet är en intensivkurs med syfte att 
förbereda  dig inför arbetet i skolan. Man får med sig 
praktiska verktyg för undervisning och ledarskapet i 
klassrummet, konflikthantering, skolans styrdokument, 
riktlinjer för bedömning och betygsättning.  

 
 
Sommarinstitut år 2  Nästa steg, med fokus på att ta tillvara på erfarenheter 

och utvecklas till en Samskapande ledare.  
 
 

Coachning   Individuell handledning och coachning samt coachning i 
grupp som kan inkludera skärmmöten, besök i klass-
rummet, samtal, skriftlig kommunikation för att definiera 
dina styrkor som ledare och hitta nästa steg i sin 
utveckling. 

 
 

Workshops   Träning med cohort för effektivt ledarskap.  
 
 

Framtidsbyggare  Ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte, tillsammans 
med en ledare från offentlig eller privat sektor.  

 
  

Metoder för att genomföra programmets utbildningsdelar är:  
 
• Teori - kunskap som förmedlas 
• 1 – 1 - enskild coachning eller coachning i grupp 
• Tekniker - verktyg och metoder som TFS tillhandahåller 
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Kompletterande pedagogiska utbildning 
 
Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) läses med hög studietakt. Det innebär 
att TFS:are förväntas planera sin tid väl - och hållbart. Delar av utbildningen, den så kallade 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), genomförs på placeringsskolan.   
 
 
TFS:are förväntas vara i fas med sina studier genom hela utbildningen 
 
 
Ramar för KPU:n 
 
•   Lärosätet, det vill säga Karlstad 

Universitet (KAU), Halmstad Högskola 
(HH) eller Luleå Tekniska Universitet 
(LTU), ansvarar för antagning, 
genomförande, utvärdering och 
examination av den kompletterande 
pedagogiska utbildningen.   
 

•   Utbildningen är en distansutbildning, 
oavsett om TFS:are läser vid KAU/HH 
eller vid LTU. Sammanlagt 12 
obligatoriska närträffar genomförs under 
programtiden.   
 

•   För studier vid KAU/HH ingår 3 st  
 
 
 

 
tvådagars närträffar per termin. Under 
höstterminer sker de vid KAU, under 
vårterminer vid HH. För studier vid LTU 
genomförs närträffar i TFS regi.   
 

•   Närträffarna genomförs i regel under 
torsdag-fredag. 
 

•   VFU-handledare på skolan. VFU-
ersättning utgår till handledaren på 
skolan.  
 

•   TFS:arens ledarutvecklare informerar 
dig som rektor om kalendarium för 
närträffarna, samt lärosätets 
förväntningar på skolan t ex krav på 
VFU-handledare och 
introduktionssamtal.  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TFS, lärosätenas samt skolans 
förväntningar på TFS:arens 
studier  
 
•   Genomför och fullföljer studier för att 

erhålla sin lärarexamen inom given 
tidsram.  
 

•   Är i fas med sina studier och tar sina 
poäng. Om så inte är fallet ansvarar 
TFS:aren för att informera närmaste 
chef.  
 

•   Avsätter betald studiedag för studier.   

 
 
 
Lärosätenas krav på tjänsten 
kopplat till VFU:n 

 
•   TFS:aren måste genomföra undervisa i 

sina behörighetsämnen i minst två 
klasser. Är TFS:aren treämnesbehörig 
räcker det att hen undervisa i sitt 
huvudämne samt ett ämne till.  
 

•   VFU:n måste genomförs i åk. 7-9 men 
tjänsten kan även omfatta undervisning i 
andra åldrar, förutsatt att VFU-kraven 
uppfylls under programmets två år.  

 
 
 
 

Har du frågor kring KPU:n? 
 
Benämningen på KPU:n våra TFS:are går heter VÄP i Karlstad och Halmstad och SKPU 
i Luleå.  
 
Karlstad universitet  
Ansvarig för VÄP:en  Anita Ward  anita.ward@kau.se 
För VFU ersättning: Hanna Wirdegård  hanna.wirdegard@kau.se 
  
 
Halmstads högskola 
Ansvarig för VÄP:n Monica Eklund  monica.eklund@hh.se 
För VFU ersättning Sara Werner   sara.werner@hh.se 
 
 
Luleå tekniska universitet  
Ansvarig för SKPU:n Lisbeth Lindström lisbeth.lindstrom@ltu.se 
För VFU ersättning Eva Kitok  eva.kitok@ltu.se 
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Efter programmet – TFS alumninätverk 
 
Alumninätverket består av lärare, rektorer och skickliga ledare från alla 
sektorer som fortsätter att arbeta för den likvärdiga skolan.  
 
Efter två år i programmet och när TFS:are 
har tagit ut sin examen och lärarlegitimation 
blir de en Teach for Sweden-alumn och får 
ta del av ett nätverk med drivna lärare, 
rektorer och personer inom näringslivet.  
 
Utöver tillgången till ett ständigt växande 
nätverk fortsätter Teach for Sweden att 
stödja alumnit med diverse aktiviteter. Syftet 
är att fortsätta leda förändring i arbetet för 
en likvärdig skola.  
 
Det övergripande målet för vårt Alumni-
nätverk är att fortsätta jobba i både stor och 
liten skala för en likvärdig skola. Teach for 
Sweden vill att alumner leder förändring för 
att alla barn ska kunna välja sin egen 

framtid. Teach for Sweden vill tillsammans 
med alumner och partners arbeta för ett 
samverkande ledarskap där näringsliv, skola 
och politiker tar ett gemensamt ansvar i 
arbetet för en likvärdig skola. Av de 66 
personer som 2017 har gått programmet är 
80% kvar inom skolan som lärare, 
förstelärare eller rektor.  
 
Oavsett vad TFS:are bestämmer sig för att 
göra efter programmet erbjuder Teach for 
Sweden möjligheter till kompetensutveck-
ling, årlig alumnikonferens, skolledarspåret 
”Steget vidare”, webbinarier, workshops och 
regionala träffar. 
 

 
 
 
 
Steget Vidare  
Steget Vidare riktar sig till de som är intresserade av skolledarskap. Under ett år får de 
genom studiebesök, webbinarier och möten med rektorer en bra grund för att få mer insikt i 
skolledarrollen. 
 
 
Teach for All  
Som alumn har man även tillgång till Teach for All. Där finns möjligheter att delta på 
konferenser. De får även möjlighet att utbyta och ta del av erfarenheter om 
framgångsfaktorer i klassrum runt om i världen och mycket mer. Läs mer om Teach for All 
på www.teachforall.org 
 
 
 
 
Oavsett på vilken arena våra alumner verkar efter programmet fortsätter 
de att vara ambassadörer för en likvärdig skola genom att lyfta 
skolfrågan som en av de viktigaste för att driva samhällsförändring. 
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Så här går placeringen till  
 
Placering sker på skolor, med TFS-profil, som gjort en intresseanmälan till TFS samt på 
skolor som via annonser söker kompetens.  
 
Planeringsprocessens olika steg är:  
 

1.   Rektor anmäler sitt intresse genom att 
fylla i en intresseanmälan. Detta 
formulär består av ett antal frågor 
kring tjänsten och skolan med 
målsättningen att hitta en så bra och 
effektiv matchning som möjligt. 
 

2.   TFS föreslår en TFS:are som matchar 
mot skolans behov utifrån TFS:arens 
ämnesbehörighet och geografiska 
hemvist. Information om TFS, 
programmets upplägg och kriterier för 
att ta emot en TFS:are skickas till 
rektor.  
 

3.   TFS:aren tar kontakt med rektor 
genom att maila sitt CV samt ringer för 
att stämma av intresse och eventuella 
frågor. 
 

4.   Vid intresse från rektor bokas en tid 
upp för intervju.  
 

5.   Intervjun genomförs som en vanlig 
anställningsintervju. För frågor om 
programmet eller TFS, kontakta Teach 
for Sweden.  
 

6.   När intervjun leder till en tjänst gör 
TFS:are och rektor upp om tid för 
avtalsskrivning och uppdaterar TFS. 
Om det inte leder till en anställning, 
börjas processen om från punkt 2.  
 

7.   När anställningen är klar meddela TFS. 
Utse en VFU-handledare och förmedla 
kontaktuppgifter till 
placering@teachforswede.se. Boka 
även upp tid för introduktionssamtal.  

 
 
 

 

Under hela placeringsprocessen, håll kontakten via placering@teachforsweden.se eller  
ring Jacob Sundström på 0702 35 12 94 och Åsa Jakobsson på 0709 85 05 95.  
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Bli en attraktiv arbetsgivare  
 
En bra start och goda förutsättningar är avgörande för en långsiktig rekrytering 
 
Att i dagens lärarbrist hitta kompetens kan vara en utmaning. Än viktigare blir det då att arbeta 
för att behålla den. Efter fem års erfarenhet har vi lärt oss mycket. Vi har lyssnat på TFS:ares 
upplevelser av att börja jobb i skolan och våra samarbetspartners erfarenheter av att anställa 
TFS:are. Det vi sett är att en bra start på skolan har stor påverkan hur det ska gå i programmet 
och skolans möjligheter att erbjuda goda förutsättningar för att lyckas. 
 
Vi har tagit fram ett antal kriterier som skolan ska uppfylla för att ta emot en TFS:are och samlat 
tips kring hur man kan lyckas med en bra start. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att TFS:aren ska lyckas i sitt uppdrag.  
  

Kriterier för att ta emot en TFS:are   
För att ta emot en TFS:are ska skolan:  
 
Utse handledare - Skolan tillhandahåller en handledare för kontinuerligt stöd. Det är önskvärt att 
hen är en utbildad VFU-handledare och gärna behörig i samma ämnen som TFS:aren undervisar i, 
men det är inget krav. Handledaren får VFU ersättning. Vid terminsstart ska handledaren vara 
utsedd, namn och kontaktuppgifter skickas till placering@teachforsweden.se   
 
Genomföra introduktions- & uppföljningssamtal - Ett introduktionssamtal ska genomföras 
med rektor eller annan ansvarig person samt handledare i samband med att TFS:aren påbörjar sin 
anställning på skolan samt ett uppföljningssamtal efter 3 månader.  
 
Utforma en hållbar 80 % tjänst - En TFS:are anställs på 100 % men har en tjänst på 80 %. En 
dag i veckan, om möjligt fredag, ska vara fri för studier. Undervisning i TFS:arens behörighets-
ämnen behöver innefattas i tjänsten. TFS:arens ansvarsuppdrag i kollegiet ska vara relaterat till 
undervisningen som t.ex. mentorskap och rastvakt men övriga ansvarsuppdrag bör undvikas. 
Dock är det viktigt att skapa en 80 % anställning med ett schema som är hållbart för någon som är 
ny i yrket och läser på ca 75 % studietakt. TFS:aren är ansvarig för att ta fram underlag för 
betygsättning i samråd med handledare. Betygsättning sker av handledare eller rektor.  Det är 
viktigt är att det finns en förståelse på skolan för att TFS:aren är under utbildning och att skolan 
har möjlighet att stötta hen i dess utbildningsresa. Ledning, ämneslag och schemaläggare ska ha 
som ambition att skapa goda förutsättningar för en långsiktig rekrytering. 
 
Utse kontaktperson - Skolan utser en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen med 
TFS. Vid terminsstart ska kontaktpersonen vara utsedd, namn och kontaktuppgifter skickas till 
placering@teachforsweden.se  Om det uppstår frågor kring TFS:arens i dess roll som lärare, 
kontakta ledarutvecklaren som ansvarar för utbildning och support. Om det uppstår frågor kring 
anställningen kontakta Jacob Sundström. Om förutsättningarna inför andra året förändras och det 
skulle påverka TFS:arens tjänst, meddela Jacob tidigt så vi kan hitta en ny lösning för TFS:aren. 
 
Följ upp hur studierna går - Tre gånger per termin genomförs närträffar hos lärosätena eller TFS 
regi. Det innebär att TFS:aren den veckan är ledig två dagar för studier, torsdag och fredag. Därav 
är det att föredra att dagen som ska vara avsatt för studier infaller på en fredag. Samtala med 
TFS:aren vid introduktionssamtalet om hur ni hanterar denna extra lediga dagen vid närträffarna. 
Hitta en lösning som passar. Ha höga förväntningar på TFS:aren och följ löpande upp hur det går 
med KPU-studierna. Efter närträffar, fråga om det finns något som kan delas med kollegor.  
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Bra start 
 
En bra start är otroligt viktig för alla som är nya på jobbet. De första 90 dagarna är särskilt 
avgörande för om en nyanställd väljer att bli kvar eller söker sig vidare. Det är viktigt att det 
finns en överenstämmelse mellan de förväntningar som skapades under rekryterings-
processen och den verklighet som sedan möter den nyanställda på skolan. Och det är mer 
än bara det praktiska som måste på plats. Förbered mottagandet väl! 
 
Med en genomtänkt introduktion ger du din TFS:are bästa förutsättningar för att lyckas i sitt 
uppdrag. Samtidigt som du och skolan får tillgång till nya friska idéer. Här kommer tips på 
hur en lyckad start kan gå till.  
 
 
1. Använd tiden innan  
Tiden från det att den nyanställde har 
undertecknat anställningsavtalet fram till den 
första arbetsdagen är värdefull. Personer 
som har tackat ja till ett nytt jobb har ofta 
stor motivation att komma igång med sin 
nya arbetsvardag. Finns det möjlighet att 
bjuda in TFS:aren att delta på möten, träffa 
sina nya medarbetare och ev. klasser? Finns 
det material som TFS:aren kan sätta sig in i 
innan hen börjar? 
 
Boka upp tid för ett introduktionssamtal i 
samband med terminsstart. Gå igenom 
punkterna i bilag 1. Introduktionssamtal  
 
2. Utse en ansvarig 
Närmaste chef har huvudansvar för 
introduktionen, men delegera gärna delar av 
introduktionen till en medarbetare. Då får 
den medarbetaren en chans att utvecklas 
och träna på att ta en coachande roll. Välj 
gärna en medarbetare som inte hunnit bli 
hemmablind, utan minns vilka problem och 
frågor man stöter på som ny. 
 
Utse en handledare till TFS:aren. Tänk på att 
det är en lite annan roll att vara VFU-
handledare till en TFS:are än till en vanlig 
lärarstudent då du ska handleda en kollega. 
TFS erbjuder ett webbinarium för VFU-
handledare för att berätta mer om 
ledarskapsprogrammet samt krav och 
förväntningar på handledningen. 
 
Förmedla kontaktuppgifter till ansvarige för; 
it och datorer, vaktmästare, lön, 
skyddsombud och övriga viktiga funktioner. 

3. Rigga det praktiska 
Hur fungerar praktiska detaljer som t.ex. 
nycklar, arbetsplats, arbetsdator, mail, 
skåp/postfack, larm/brandlarm, kopiator, 
mötesrutiner, kontaktuppgifter till föräldrar, 
förbrukningsmaterial som t.ex. 
pennor/sudd/skrivhäften och läromedel till 
klasserna. 
 
Även om detta kan verka som självklarheter 
är det viktigt att ha ordning på sådant som 
gör att den nya medarbetaren känner sig 
välkommen på sin nya arbetsplats 
 
4. Gå igenom system 
Avsätt tid för en noggrann genomgång av 
var man hittar all den information som 
behövs; från intranät till tidrapporter, system 
för elevnärvaro och sjukfrånvaro. 
 
5. Gå igenom regler och strukturer 
Hur ser gemensamma regler och strukturer 
ut på skolan, både i och utanför 
klassrummet? Exempelvis; lektionsrutiner, 
mobiltelefoner, kepsar, matsalen, 
normbrytande elever, elevhälsan, 
mentorsansvar, rastvaktsansvar, 
elevdatorer. 
 
Har skolan en specifik värdegrund som man 
arbetar med? Hur samarbetar ämneslärarna 
på skolan? Hur ser handledningen ut i 
praktiken? Gå igenom hur skolan arbetar 
kring dessa frågor.  
 
Tänk på att de flesta TFS:are inte har 
erfarenhet av att arbeta på en skola. 
Förkortningar, förståelse för rutiner, insikt i  
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schemaläggning och hållbarhet schema 
m.m. är nytt och bör beaktas.  

6. Förmedla förväntningar  
Ha höga och positiva förväntningar på din 
TFS:are och var noga med att förmedla 
dessa. Stäm också av vilka förväntningar 
TFS:aren har på dig som chef, på skolan 
och sina två år i programmet.  
 
Fundera även på hur det kan förmedlas till 
kollegiet att TFS:arens går 
ledarskapsprogrammet. Vi bistår gärna med 
informationsmaterial och kort presentation 
om programmet och TFS om så önskas.  
 
7. Ge kontinuerlig feedback 
Sätt dig regelbundet en stund med den 
nyanställda för att stämma av hur det går, 
svara på eventuella frågor och ge feedback. 

Ta hellre korta möten ofta än långa möten 
sällan. 
 
8. Följ upp 
Genomför ett uppföljningssamtal efter tre 
månader. Fråga hur TFS:aren trivs, om 
jobbet och skolan motsvarar 
förväntningarna. Checka av om 
anställningen blev som ni tänkt, från båda 
håll, och ändra, om möjligt, sådant som inte 
känns bra eller som känns otydligt.  
 
Se till att TFS:aren är med och bidrar med 
sina kunskaper. Låt TFS:aren berätta vad 
hen lärt sig, efter de första tre månaderna. 
Ta vara på konstruktiva tankar, idéer och 
tips och var lyhörd för kritik. En ny 
medarbetare har nya fräscha ögon och 
mycket att lära de redan anställda. 

 
 
Attraktiv arbetsgivare 
 
Att vara en attraktiv arbetsgivare finns det säkert strategier för hur ni jobbar i din 
kommun/organisation. SKL lyfter i sin rapport Skolans rekryteringsutmaningar vikten av att 
vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla lärare. De ser att en god ledning och styrning av 
verksamheten som är väl förankrat hos medarbetare liksom att få vara delaktig, ta eget 
ansvar, tydlighet i arbetsfördelning, löne- och karriärsutveckling samt god arbetsmiljö är 
viktiga faktorer för att göra arbetsgivaren attraktiv. 
 
Att skapa en god arbetsmiljö är en stor fråga. Det handlar både om den fysiska men allt mer 
om den psykosociala miljön. Både ledning och kollegiet har ett ansvar för att nå en balans 
mellan krav och förväntningar för att inte arbetsbelastning blir för stor för någon 
medarbetare. Perioder av hög arbetsbelastning behöver varieras med perioder med 
möjligheter till återhämtning. På många sätt handlar det om att skapa engagemang och ge 
medarbetare inflytande. Det gör att medarbetare vill stanna och utvecklas.  
 
Många TFS:are har arbetslivserfarenheter från andra sektorer och både vill och kan bidra 
med detta för att driva skolutveckling. Stäm gärna av med din TFS:are om önskemål eller 
tankar kring detta. 



	   16 

Q&A     ? 
Hur fungerar lönesättningen för TFS:are? 
Löneförhandlingen är individuell och sköts helt mellan TFS:are och rektor. Då en TFS:are är 
ämnesbehörig men inte en behörig lärare så hamnar den lite mittemellan en behörig lärare 
och en obehörig lärare. Tveka inte att stämma av med oss på TFS för frågor. 
 
 
 
Vilka krav finns det på anställningen efter programmet? 
Det finns inga krav på varken skolan eller TFS:aren att förlänga anställningen efter program-
mets två år. Ett tips är att inför det sista året stämma av med varandra om hur tankarna går 
inför framtiden för att förhoppningsvis kunna skapa en gemensam fortsättning. 
 
 
 
Om det inte fungerar, kan jag säga upp min TFS:are? 
Då en TFS:are omfattas av skollagen så omfattar denna anställningen och underlaget för 
eventuell uppsägning. Om detta skulle bli aktuellt eller du funderar kring detta bjud gärna in 
TFS:arens ledarutvecklare för samtal och eventuella åtgärder som TFS kan bistå med. 
 
 
 
Kan studiedagen var vilken dag som helst eller kan man jobba 80% över fem 
dagar? 
En TFS:are ska ha en dag avsatt för att studera utifrån att vi sett att detta är en framgångs-
faktor för att kunna fokusera på studierna men även då det är svårt att komma loss och hitta 
fokus om tiden läggs ut över fler dagar. Närträffarna är förlagda till torsdag-fredag och för 
att gruppen ska kunna studera tillsammans och för att det inte ska behövas mer kostsam 
vikarietid bör någon av dessa läggas för studiedag. Föredragsvis fredagar för Cohort 18. 
 
  



	   17 

  

 
Kontakta oss  
 
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakt oss.  
 
 
Frågor kring TFS:arens roll i klassrummet eller KPU-studier 
Magnus Hirschfeldt - programansvarig   
magnus.hirschfeldt@teachforsweden.se eller 0723 61 04 67 
 
 
Frågor kring anställning och tjänst 
Jacob Sundström - placering 
jacob.sundstrom@teachforsweden.se	  eller 0702 35 12 94	  
 
Åsa Jakobsson - ansvarig för placering 
asa.jakobsson@teachforsweden.se eller 0709 85 05 95 
	  
	  
Teach for Sweden  
Wallingatan 37 
112 24 Stockholm  
www.teachforsweden.se 
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Bilaga 1 
 
Att ta upp på introduktionssamtalet 
 
 I vårt samarbetsavtal har vi följande punkt:  ”Introduktionssamtal med rektor eller annan 
ansvarig person i samband med att ledaren påbörjar sin anställning på skolan.”   

Denna punkt finns till för att ge TFS:aren en så bra start som möjligt i sin nya roll som lärare 
och en möjlighet att lära känna skolledningen. För många av er är det förmodligen standard 
vid anställning av nya pedagoger. Vi vill ändå framhålla vikten av att boka upp ett individuellt 
introduktionssamtal med din TFS:are i samband med terminsstart och gå igenom följande:   

•   Hur fungerar praktiska detaljer så som t.ex. nycklar, arbetsplats, arbetsdator, digitala 
system för elevnärvaro, sjukfrånvaro, mail, skåp/postfack, larm/brandlarm, kopiator, 
mötesrutiner, kontaktuppgifter till föräldrar, förbrukningsmaterial så som t.ex. pennor/ 
sudd/skrivhäften och läromedel till klasserna.   
 

•   Kontaktuppgifter till ansvarig för; it och datorer, vaktmästare, lön, skyddsombud och 
övriga viktiga funktioner.   
 

•   Hur ser gemensamma regler och strukturer på skolan, både i och utanför klassrummet? 
Exempelvis; lektionsrutiner, mobiltelefoner, kepsar, matsalen, normbrytande elever, 
elevhälsan, mentorsansvar, rastvaktsansvar, elevdatorer.   
 

•   Har skolan en specifik värdegrund som ni arbetar med?   
 

•   Vem är TFS:arens VFU-handledare? Och hur ser handledningen ut i praktiken?   
 

•   Hur samarbetar ämneslärarna på skolan?   
 

•   Vilka förväntningar finns på TFS:aren?   
 

•   Bestäm hur ni gör vid de tre tillfällen per termin när TFS:aren är på utbildning s.k. 
närträffar och behöver vara borta två dagar från skolan den veckan.  
 

•   Boka upp en tid för ett uppföljningsmöte om ca 3 månader och stäm av med TFS:aren 
hur starten på skolan upplevts.  
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Varför finns Teach for Sweden? 
 
Barns framgång i skolan påverkas av föräldrars utbildningsnivå. 2017 gick 17,5% av Sveriges 
niondeklassare ut högstadiet utan behörighet till gymnasiet. Vi vill att alla barn ska kunna välja sin egen 
framtid. Om alla barn får förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi bygga ett starkt demokratiskt 
samhälle där mångfald, kunskap och kreativitet driver Sverige framåt.  
 
Då behövs det lärare som är ledare. Ledare som hjälper eleverna att tro på sig själva och som får dem att 
våga och vilja. Lärarens ämneskunskaper, engagemang och förmåga att bygga goda relationer till 
eleverna är direkt avgörande för att eleverna ska lyckas i skolan.  
 
Vi vill ge personer, som valt en annan akademisk karriär från start, möjligheten att bli en behörig lärare 
genom att göra skillnad och arbeta i skolor där de behövs som mest.  
	  
	  

Vad gör Teach for Sweden? 
Handplockar 
Vi testar och rekryterar nyutexaminerade eller yrkesverksamma ämnesbehöriga akademiker med förmåga 
att motivera, samarbeta och vara bra ledare i klassrummet. 
 
Utbildar 
Under ett tvåårigt program arbetar TFS:arna som lärare på högstadieskolor samtidigt som de tar en 
lärarexamen på distans och går vår ledarskapsutbildning. 
 
Växer 
TFS:arna erbjuds en chans att göra skillnad och påverka svensk skola och ungas framtid. Efter 
programmets två år fortsätter majoriteten inom skolan som lärare eller skolledare, andra tar klivet över till 
näringslivet eller politiken. Gemensamt är att alla fortsätter som ambassadörer för en likvärdig skola!  
	  
	  

Vilka är Teach for Sweden? 
Vi är en ideell, politiskt och religiöst oberoende stiftelse som finansieras av Utbildningsdepartementet, 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt näringslivet.  
 
Verksamheten startade 2013 och över 1 700 har sökt, 170 har valts ut och går eller har gått programmet. 
2017 är över 100 TFS:are verksamma på 80 skolor i 30 kommuner runt om i Sverige. Läs mer på 
www.teachforsweden.se  
 
Teach for All är ett globalt nätverk där vi tillsammans med nästan 50 organisationer i lika många länder, 
arbetar för att varje barn ska ha tillgång till en likvärdig utbildning, oavsett var du bor. Alla organisationer är 
lokalt finansierade och styrda, anpassade till sin kontext och enas under en gemensam vision: Alla barns 
rätt till en utmärkt utbildning. Läs mer på www.teachforall.org 
 

 


