
Alla ba  rn kan!Alla ba  rn kan!
Påverkan på kort och lång sikt

Teach for Sweden grundades 2013 och sedan starten har över 2000 sökt till vårt 
ledarskapsprogram. Över 170 ledartalanger har rekryterats och 2017 är 100 akti-
va i programmet i 30 kommuner på 80 skolor runt om i Sverige. 

Vi vill vara med och påverka på både kort och lång sikt. På kort sikt i klassrum-
met under programmets två år för de elever TFS:arna träffar. På lång sikt vill vi 
höja statusen för läraryrket och skapa en likvärdig skola.

Teach for Sweden vill tillsammans med alumner och partners arbeta för ett sam-
verkande 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.

Teach for Sweden är en ideell, politiskt och religiöst oberoende organisation, som 
arbetar för alla barns rätt till en likvärdig skola. Vi finansieras främst av utbild-
ningsdepartementet och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 
samt av företag från näringslivet.

Är du intresserad av vad ett samarbete kan ge din skola eller kommun?
Kontakta oss på: placering@teachforsweden.se så berättar vi gärna mer!  

www.teachforsweden.se



TFS:arna är noggrant testade och utval-
da. De är motiverade, modiga, ämnes-
behöriga och tror på att alla barn kan. 
Genom att gå programmet vill de göra 
skillnad för barnen i klassrummet.

”Med rätt pedagogik och passion anser jag 
att alla elever kan få rätt förutsättningar för att 
lyckas och bli framgångsrika individer. Känslan 
att det du gör påverkar någon annan är en 
otrolig berikande erfarenhet.

– Pouria, Oxievångsskolan, Malmö

”Jag tror på en framtid där alla barn har möjlig-
het att följa sina drömmar. Jag vill vara med på 
deras resa och göra skillnad. Se dem växa, resa 
sig upp och bli mer självsäkra i sina kunskaper 
att: JAG KAN. Jag är beredd att göra det jag 
kan för att ge dem de verktyg de behöver för att 
komma framåt, ett steg närmre sina drömmar.”

– Jennie, Söderbymalmsskolan, Haninge

”Framtiden ägs av våra barn och jag vill 
möjlig göra utvecklingen av deras färdig heter 
så att de kan nå sina fulla potentialer 
– för en bättre framtid!”

– Paulina, Hertsöskolan, Luleå

”Barn kan aldrig lastas för att de inte lär sig 
eller förstår. Det är upp till oss som ansvarsta-
gande vuxna att tillsammans vägleda och se 
till att varje barn får den uppmärksamhet och 
hjälp den behöver.”

– Olle, Ryaskolan, Göteborg

TFS:are 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.

”Jag valde att gå programmet för att få ut-
veckla mitt ledarskap och göra skillnad. Elever 
är brutalt ärliga, och ger feedback direkt. 
Programmet har gett mig ökad insikt i att det 
behövs mer kollektiv intelligens i skolan.”

– Madelen, managementkonsult, Influence

”Det är det bästa och smartaste val jag gjort! 
Jag känner mig inte klar med undervisningen 
samtidigt som jag vill göra skillnad för fler elever. 
Nu när jag kommit igång med rektorsprogram-
met och arbetet som rör en rektor känns också 
det väldigt inspirerande och roligt!”

– Karan, bitr. rektor & lärare, Raul Wallenbergsskolorna

”Jag har utvecklats enormt som ledare, lärare 
och inte minst som människa. Vi har fått en bra 
överblick över aktuell forskning samt moderna 
och effektiva arbetsmetoder. Ledarskapspro-
grammet har gett mig insikt i hur komplext 
läraryrket är men det har också gett mig stöd 
och verktyg för att utföra ett bra arbete.”

– Angelica, förstelärare, Ryaskolan, Göteborg

”Att möta elever i utanförskapsområden och 
få inblick i deras vardag har varit den mest 
 givande tiden under min karriär. Att vi tar tillvara 
på alla individer och utvecklar fler talanger är 
ett måste för samhället. Jag fick erbjudandet 
efter avslutat program att jobba som coach på 
TFS och därigenom nå ännu fler elever och 
ledare. En drivkraft varje dag på jobbet!”

– Ludvig, coach, Teach for Sweden

Alumner


