Utmaningen

Fem korta om TFS

Alla barn i Sverige – oavsett socioekonomisk
bakgrund och geografisk hemvist – ska ha rätt att
nå målen i skolan för att kunna välja sin egen
framtid.

1. Teach for Sweden är ett tvåårigt ledarskapsprogram
som rekryterar ledartalanger från andra akademiska
profiler än läraryrket. De arbetar som lärare i skolor
med utmaningar.

Det kan tyckas vara en självklarhet att alla barn, oavsett
bakgrund, ska ha tillgång till en likvärdig skola. Samtidigt
visar resultaten av flera undersökningar att så inte är fallet.

2. För att antas krävs att TFS-kandidaten har
ledarskapsförmågor som testas tillsammans med
lämplighet och 6 kompetenser under urvalsdagar.

Sverige behöver alla medborgares kompetens och
kunskap. En väl fungerande skola är helt avgörande för
svensk näringslivs fortsatta kompetensförsörjning. Vi står
inför en stor utmaning men vi tror det är fullt möjligt att
åstadkomma en förändring.

3. Kandidaten placeras i skolor, åk 6-9, med låg
måluppfyllelse och brist på ämneskompetens i
matematik, NO, teknik och moderna språk.

Det behövs fler duktiga lärare i svensk skola. Vi rekryterar
nyutexaminerade och yrkesverksamma ledartalanger som
arbetar som lärare på skolor med behov.
För att lyckas med uppdraget, att var med och bidra till en
mer jämlik skola, krävs samverkan utöver det vanliga. Vi
kallar det ”Samverkan 2.0”. Det innebär att vi tillsammans
med näringslivet, fackförbunden, lärosäten, offentliga
sektorn och politiken gemensamt arbetar och tar ansvar för
att alla barn ska få möjlighet att bli sitt bästa jag.

Teach for Sweden är en ideell, politiskt och religiöst oberoende
insamlingsstiftelse och ingår i det internationella nätverket Teach
for All som finns i 35 länder.
Vi jobbar alla för samma sak - en likvärdig skola. Vi formar vårt
program efter landets kontext. Trots olika förutsättningarna finns
likheter i de utmaningar vi står inför. Nätverket är mycket aktivt
och vi delar erfarenheter och lär av varandra.
Läs mer på www.teachforsweden.se och www.teachforall.org
Stiftelsen finansieras av utbildningsdepartementet, Nordea,
Svenska PostkodLotteriet och Google.

4. Den kompletterade pedagogiska utbildningen
ansvarar Karlstad universitet och Halmstads högskola och leder till ämneslärarexamen.
5. Teach for Sweden samarbetar med kommuner och
enskilda skolor.

Hur går det?
35 kandidater är idag verksamma i 29 skolor i
Stockholm, Haninge, Ale, Botkyrka, Göteborg, Lerum,
Malmö, Sollentuna, Södertälje och Sigtuna. För att
höra vad andra tycker om Teach for Sweden, kontakta
gärna:
• Maria Hammar, rektor Ryaskolan SDF Västra
Hisingen, maria.hammar@vastrahisingen.goteborg.se
031-366 61 92
• Carina Rennermalm, rektor på Rinkebyskolan
carina.rennermalm@stockholm.se 08–508 415 64
• Astrid Norderfeldt, personalchef Stockholm Stad
astrid.norderfelt@stockholm.se 08-508 33 767

Hur väljs TFSkandidater ut?
Teach for Sweden gör urval
utifrån följande moment:
• Akademiska poäng
• Urvalstest med fokus på
ledarskapsegenskaper,
lämplighet och kompetenser
För att bli kallad till urvalsdagen
har kandidaten preliminärt
bedömts ha tillräckligt många
poäng för att bli antagen till en
kompletterande pedagogiska
utbildning omfattande 90 hp.

Anställ en TFS-kandidat!
Teach for Sweden arbetar för att alla barn i Sverige – oavsett
socioekonomisk bakgrund och geografisk hemvist – ska ha rätt att
nå målen i skolan.
Därför rekryterar vi nyutexaminerade och yrkesverksamma ledartalanger
från andra akademiska profiler än läraryrket och låter dem arbeta som
lärare i skolor med utmaningar.
Under tiden får kandidaterna en unik ledarskapsutbildning, en lärarexamen och en eftertraktad erfarenhet. På kort sikt handlar Teach for
Sweden om att vända sjunkande studieresultat. På lång sikt om att höja
statusen för läraryrket.
Vilka skolor kan få en TFS-kandidat?
Teach for Sweden arbetar för att bidra till en ökad likvärdighet i skolan.
De skolor som vi samarbetar med är skolor med utmaningar d v s skolor
i Stockholms- Göteborgs- och Malmöregionen, åk 6-9, med låg
måluppfyllelse samt brist på lärare med ämneskompetens inom
matematik, NO, teknik och moderna språk (franska, tyska och spanska).
Hur anställs en TFS-kandidat?
Kandidaten blir anställd av skolan. Anställningen avser 100 % men
kandidaten har en tjänst motsvarande 80 % med en undervisningsfri dag
per vecka för att läsa in den kompletterande pedagogiska utbildningen
(KPU:n) samt de moment som ingår i Teach for Sweden programmet.
Vi samarbetar både med kommuner och enskilda skolor. Ett samarbete
med Teach for Sweden kostar inget. För kommunen innebär det att man
ansvarar för att anställda kandidater har tjänst inom kommunen under
programmets två år samt att kommunen står för 20 % av lönen. För
skolor utan kommunavtal är det den enskilda skolan som står för lönen
samt ansvarar för att kandidaten har en tjänst på skolan under hela
programmet.
Intresserad?
Kontakta Åsa Jakobsson 0709 85 05 95
asa.jakobsson@teachforsweden.se

På urvalsdagen genomgår
kandidaterna fem olika moment
där ledarskap, lämplighet och 6
olika kompetenser bedöms.
Lär mer om urvalsdagen på
www.teachforsweden.se

Vad innehåller TFS
tvååriga ledarskapsprogram?
TFS-kandidaterna arbetar som
lärare samtidigt som de läser in
90 hp på den kompletterande
pedagogiska utbildningen (KPU).
KPU:n är en distansutbildning
som sker via Karlstad Universitet
och Halmstad Högskola och
leder till ämneslärarexamen.
I programmet tillhandahåller
Teach for Sweden:
• 4 veckor sommarinstitut (SI)
fyllda av visioner, värderingar,
ledarskap och lärarskap.
• Handledning av en coach
som besöker kandidaten
kontinuerligt i klassrummet.
• Ledarskapsutbildningen
LÄRA-LEDA som påbörjas på
SI och fortlöper under
programmets två är. Andra året
har kandidaten en mentor från
ett av våra partnerföretag.

