Hur funkar det?
Handplockar

Vi rekryterar nyutexaminerade eller yrkesverksamma från olika branscher med förmåga
att motivera, samarbeta och vara bra ledare i
klassrummet.

Utbildar

En dag ska alla
barn kunna välja
sin egen framtid

Under ett tvåårigt ledarskapsprogram arbetar du som lärare på en skola. Parallellt tar
du lärarexamen på distans och får personlig
coachning.

Vår första grupp med ledare började programmet
2013, sedan dess har vi rekryterat över 100 talanger
till programmet.

Växer

Idag har vi 75 aktiva ledare i programmets första
och andra år. Tillsammans gör de skillnad för över
6000 elever varje dag.

Vi erbjuder dig en chans att göra skillnad
och påverka svensk skola och ungas framtid. Många av våra ledare fortsätter sedan sin
karriär inom utbildningsväsendet, andra i
näringslivet och forskningsvärlden.

Vi tänker fortsätta vårt arbete tills alla barn har
möjlighet att lyckas i skolan. Du kan vara med och
bygga deras framtid.

www.teachforsweden.se

Du kan
bygga
framtiden

Ledarskapsresan med TFS
Rekrytering
•
•
•

Skriftlig ansökan i två delar
Urvalsdag med tester &
intervju
Granskning av akademisk
behörighet 1

Placering
•
•
•

100 % anställning på en skola
med full lön från dag 1
4 dagar/vecka i klassrummet
1 dag/vecka avsatt för studier 2

”Genom Teach for Swedens
ledarskapsprogram fick jag
chans att utvecklas som
ledare samtidigt som jag
gjorde en viktig insats för
barnen”
Josefin Svensson
Projektledare

Mer än var tionde elev går ut
högstadiet utan gymnasiebehörighet
(16,9 % Skolverket 2016)

Sommarinstitut
Arbete i klassrummet
•
•
•

Unik ledarskapsutbildning
Personlig coachning och
ledarskapsutbyte
2 år där du gör skillnad
från dag 1

•
•
•

Praktiska verktyg & pedagogiska
övningar
Teambuilding & utbyten
Personlig utveckling i fantastisk
miljö

Med skickliga ledare och inspirerande förebilder i
skolan vill vi vara med och ge alla barn en chans att
välja sin egen framtid.

Alumni

Din möjlighet att fortsätta göra
skillnad i skolans värld eller i en
ledarroll i näringslivet som
ambassadör för barnen.

”Jag tycker det är kul att se hur pusselbitarna faller på plats för eleverna, TFS
var rätt väg för mig att bli lärare”
Olov Karlström

Högstadielärare i Ma, NO & Teknik

Det motsvarar 812 hela
skolklasser där eleverna
inte når målen

Läs mer och ansök på teachforsweden.se
senast 28/2

Följ vår resa och håll dig uppdaterad via facebook,
instagram, twitter och LinkedIn
1
De akademiska kraven till programmet är minst en kandidatexamen med
minst 90 hp inom ett ämne, läs mer på teachforsweden.se
2
Som en del av det tvååriga ledarskapsprogrammet läser du en kompletterande pegagogisk utbildning som ger dig lärarbehörighet

