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Rekommendera en lärare till
Meriteringsprogrammet Arete
Som rektor förväntas du på olika sätt stötta den lärare som deltar i
meriteringsprogrammet. Du (alt. kontaktrektor1) ska bland annat
skriva vitsord och administrera genomförandet av elevenkäter.
Dessutom ska du eller kontaktrektor genomföra två
lektionsobservationer och föra observationsprotokoll.
Det är därför centralt att du, innan du anmäler en/flera lärare, tar
ställning till om du anser att de har goda förutsättningar att klara
meriteringsprogrammet Arete. Med en Aretemeriterad lärare
menas en särskilt yrkesskicklig lärare som kan visa att han/hon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever
Planerar för sammanhang och förståelse.
Leder lärandet orubbligt framåt.
Gör lärandet synligt.
Ger varje elev röst.
Skapar ett arbetsinriktat klassrumsklimat.
Värnar alla elevers rätt till en god undervisning.

För en mer detaljerad beskrivning av de sju aspekterna, se
www.aretemeritering.se.
Att delta i meriteringsprogrammet är ett tidskrävande uppdrag.
Innan du anmäler en lärare behöver du och läraren därför tala
igenom förutsättningar och villkor under programmets gång.
Om det är fler sökande än platser kommer ett urval att ske i
samråd med grund- och gymnasiechefer. Urvalet görs i första
hand utifrån en spridning över skolformer, skolor och ämnen.
Gör din anmälan på nästa sida!

1

stockholm.se

Med kontaktrektor avses den biträdande rektor till vilken rektor delegerar
ansvaret att ge stöd till den deltagande läraren, skriva vitsord etc.
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Rekommendation
Lärarens namn:
Lärarens e-postadress:
Ämne(n) och årskurser:
Skola:
Kontaktrektors namn:
Kontaktrektors e-postadress:
 Läraren är legitimerad/har lärarexamen för de årskurser och
ämnen som han/hon undervisar i.
 Läraren har arbetat minst fyra år i Stockholms stad som lärare.
 Läraren har en tillsvidareanställning i Stockholms stad.
 Läraren och jag har talat igenom de villkor och förutsättningar
som gäller för läraren under programmets gång.
 Jag bedömer att läraren har goda förutsättningar att klara att
visa att han/hon är en yrkesskicklig lärare enligt Aretes sju
aspekter (se föreg. sida).
 Vi accepterar att skolan betalar 5000 kr av anmälningsavgiften.

Ort och datum

Rektors underskrift

Namnförtydligande
Vid frågor, kontakta Tove Mejer på FoU-enheten, Utbildningsförvaltningen.
tove.mejer@stockholm.se
stockholm.se

08-508 336 41

