Karriärvägar
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör
skickliga lärare skillnad på riktigt. Vi ger dig
möjlighet att växa i din yrkesroll och göra
karriär genom att utveckla undervisningen för
dina elever.
Vi satsar stort på karriärtjänsterna förstelärare
och lektorat för forskarutbildade lärare.
Hösten 2014 finns det drygt 800 förstelärare
och ett trettiotal lektorat i stadens grundoch gymnasieskolor. Förstelärare och
lektorers största fokus ligger på utveckling
av undervisningen utifrån vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet – och genom det
utveckling av hela skolan.
pedagogstockholm.se/karriarvagar

Världens bästa
skola söker
världens bästa lärare!
#stockholmslärare

Vill du bli chef?
För dig som siktar på en chefskarriär och vill bli
skolledare erbjuder vi utvecklingsmöjligheter
från gruppledare till rektorsprogram. Vi ger
dig möjlighet att vara med och skapa en skola
i världsklass samtidigt som du utvecklas i din
ledarroll. Som skolledare i Stockholms stads
skolor får du: ett tydligt uppdrag, tillgång till
vårt chefsprogram, nätverk, inspirationsplatser,
utvecklingsaktiviteter samt tillgång till mentor,
coach eller handledning, enskilt eller i grupp.
pedagogstockholm.se/jobba-i-stockholm/

pedagogstockholm.se/jobba-i-stockholm

I en skola i världsklass
når lärare och elever
sin fulla potential
I Stockholms stad finns 137 grundskolor och
27 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Och vi växer. 2021 kommer grundskolan att
ha ökat med 27 000 elever. Vi erbjuder dig
som lärare nya utmaningar utan att behöva
byta arbetsgivare. Våra ambitioner är höga
– hos oss ska varje elev få möjlighet att nå
toppen av sin potential. För att nå dit behöver
vi de absolut bästa lärarna och genomsnittslönen för våra grundskollärare är 34 000
kronor och våra gymnasielärare 35 400
kronor.

Introduktionsperiod – din möjlighet till en
god start i ditt yrkesliv
Även om kravet på introduktionsperiod för att
söka lärarlegitimation är borttaget så ska du som
nyexaminerad lärare göra en introduktionsperiod
med en mentor. Mentorn ska vara en legitimerad och
erfaren lärare som i största möjliga mån har samma
behörighet som du.
Du som lärare skapar tillsammans med skolans rektor
och din mentor en plan för introduktionsperioden.
Hos oss finns olika nätverk för mentorer,
nyexaminerade lärare och rektorer, för att stödja,
utbilda och ta tillvara erfarenheter.
Läs mer:
pedagogstockholm.se/introduktionsperiod
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Låt dig inspireras varje dag

Unika utvecklingsmöjligheter

Lärare i Stockholms stads grund- och
gymnasieskolor har tillgång till ett brett utbud av
kompetensutvecklingsmöjligheter. Utbudet består
av kurser och seminarier för att bidra till utveckling
av och stöd i undervisningen, ämnesfördjupning och
utbildningar i olika digitala verktyg.

Lärare i Stockholms stads skolor har vidare möjlighet
till såväl handledning som coaching

För att stärka professionsutvecklingen finns flera
ämnesdidaktiska nätverk och forskningscirklar.
Det finns goda möjligheter att delta i Lärarlyftet för
lärare som vill bredda sin kompetens, då vi satsar extra
resurser på detta utöver statsbidraget.
Läs mer:
pedagogstockholm.se/jobba-i-stockholm
stockholm.se/medioteket
stockholm.se/skolstod
stockholm.se/skoldatateket

Unikt för Stockholms stads lärare är möjligheten att
genomföra ett FoU-projekt (Forskning och Utveckling)
för att utveckla undervisningen. FoU-projekten är
framtagna för att bidra till en skola på vetenskaplig
grund, öka kunskapen om hur barn och ungdomar lär
samt vilken undervisning som krävs för ett optimalt
lärande. Särskilda FoU-medel finns att söka och
minsta projektid är ett år.
Läs mer:
pedagogstockholm.se/fou-projekt/

