Samverka för en
likvärdig skola
Vi vill att alla barn ska kunna välja sin egen framtid. Vi tror på en
värld där alla, oavsett bakgrund, har tillgång till en likvärdig skola.
Om vi ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet kan
vi bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap
och kreativitet präglat av ett starkt ledarskap driver Sverige framåt.
Vi verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen
utifrån övertygelsen att alla barn kan. Då behövs det lärare som är
ledare. Ledare som hjälper eleverna att tro på sig själva och som får
dem att våga och vilja.
Men vi kan inte göra det själva. Vi behöver samverka för att ge fler
barn chansen att nå sin fulla potential. Genom ett samarbete med
Teach for Sweden ges skolor och kommuner möjlighet att rekrytera
modiga, motiverade och ämneskunniga akademiker till klassrummet. Som kommun och skola ger ni TFS:are möjligheten att lyckas i
sin utvecklingsresa mot lärarbehörighet.
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Vad tycker våra samarbetspartners?
”Jag har fått medarbetare som har bred och djup ämneskompetens, som väljer att använda sig av
den till att utbilda sig till lärare och som därmed har ett uppriktigt intresse för yrket.”
– Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan Göteborg
”När vi upptäckte Teach for Sweden för några år sedan såg vi att detta var en ny möjlighet att nå
fler duktiga medarbetare. Idag har vi ett antal TFS-medarbetare och det har varit mycket framgångsrikt. Nu hoppas vi att vi ska få ännu fler med kommande omgången.”
– Anders Malmquist, Grundskoledirektör, Malmö Stad
”Teach for Sweden jobbar hårt med urvalet, personer med de bästa ledaregenskaperna väljs ut.
En stor fördel är att de stöttas i ett gediget program.”
– Stina Leden, HR-chef Boden kommun
”Erfarenheterna av TFS:are är mycket goda. De drivs alla av en vilja att lära och förkovra sig i
yrket, utmärks av ödmjukhet i kombination med konstruktivitet inför utmaningarna och en glöd
”att göra skillnad”. Jag är stolt och trygg i att ha förmånen att ha dem som medarbetare!”
– Karl-Assar Bagewitz, rektor på Gottorpsskolan Malmö
”I tider av stor lärarbrist måste vi som huvudman arbeta med flera olika kanaler för att komma i
kontakt med skickliga lärare. TFS har en spännande modell som visat fina resultat, så vi är mycket
glada att vara med som en långsiktig samarbetspartner.”
– Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan
”I ett Sverige med en stor lärarbrist erbjuder TFS något unikt. Lärare som kan undervisa från dag
ett samtidigt som de ges utbildning som leder till lärarlegitimation. Som chef för utbildning känns
det tryggt att TFS:arna får en gedigen ledarskapsutbildning som är undervisningsnära.”
– Pär Olsson, biträdande grundskolechef, Haninge kommun
”Stockholms stad står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och elevernas
resultat. Vi behöver arbeta med ”nya vägar in i läraryrket” – där är TFS en viktig samarbetspartner.
Vi behöver rekrytera personer som har ett starkt engagemang för elever i de områden där resultaten är sämre – personer som vill och kan engagera sig för varje unges lärande!”
– Astrid Gadman, personalchef på utbildningsförvaltningen Stockholm Stad

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

