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Uppdragsbeskrivning förstelärare på Dalsjöskolan
Skolforskning visar på att yrkesskickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas
studieresultat och deras måluppfyllelse. Forskningen visar också att kvalitet och effektivitet i
undervisningen ökar när lärare har erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte utifrån planering,
utförande och bedömning.
Ett syfte med regeringens förstelärarreform är att öka elevernas kunskapsresultat och ökad
måluppfyllelse i skolan. Tanken med reformen är att låta de mest yrkesskickliga lärarna få
möjlighet att sprida goda arbetssätt och erfarenheter i sin praktik samt att stärka kollegor i det
dagliga arbetet med eleverna.
Mot bakgrunden ovan ligger det således i förstelärarens uppdrag att bidra till att
måluppfyllelsen ökar i vår skolverksamhet. Denna uppdragsbeskrivning syftar till att
tydliggöra förstelärarens uppdrag. Uppdraget bör dock anpassas till varje skolas behov samt
förstelärarens kompetens.

Arbetsuppgifter – generella för alla förstelärare i SD Öster
Förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som
hör till undervisningen. I övrigt ingår följande i förstelärarens uppdrag:
Förstelärarens ämneskunskaper och undervisningsskicklighet ska spridas till fler lärare
inom den egna skolan samt andra skolor inom stadsdelen och leda till förbättrade
elevresultat och ämnesutveckling.
Genom coachning och handledning ska försteläraren stödja kolleger i deras
professionella utveckling samt det kollegiala lärandet på den egna eller i andra skolor.
Exempel på coachande och handledande situationer kan vara metoddiskussioner,
seminarier, spegling, klassrumsobservationer och enskilda samtal med kolleger.
Förutom den mer specifika ämnesdidaktiska utvecklingen av undervisningen ska
försteläraren vid diskussioner, seminarier och handledningstillfällen med sina kolleger
lägga fokus på:
o sambandet mellan undervisningsstrategier och ökade resultat
o hur lärare kan anpassa undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer och
skapa inkluderande lärmiljöer
o hur lärare kan ta tillvara elevernas återkoppling på undervisningen
o hur undervisningen kännetecknas av framgångsrik formativ bedömning
o hur IKT kan användas i undervisningen för att dokumentera, iscensätta miljöer,
kommunicera, bearbeta och utforska olika sammanhang.
Tillsammans med rektor systematiskt följa upp och analysera undervisningens innehåll
och skolans resultat. Denna analys ska i sin tur leda till förslag på åtgärder som skolan
eventuellt behöver vidta för att förbättra sina resultat.

Försteläraren ska bidra med omvärldsbevakning och uppdatering när det gäller för
verksamheten relevant forskning.
Delta i kommunala nätverk tillsammans med andra förstelärare samt systematisera
lärdomar från detta arbete och kommunicera utvecklingsbehov med skolledningen.

Arbetsuppgifter – specifika för förstelärare på Dalsjöskolan
Utöver ovan nämnda arbetsuppgifter har förstelärarna på Dalsjöskolan ett särskilt ansvar att i
sitt eget och andras arbetslag:
Vara arbetslagsledare och ingå i skolutvecklingsgruppen, antingen som ordinarie eller
som adjungerande medlem.
Ge stöd i att utveckla inkluderande lärmiljöer.
Stödja arbetet i att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i den dagliga
verksamheten.
Varje arbetslagsledare får en nedsättning om 10% i sin undervisningstid för att kunna
utföra sitt uppdrag. Övriga förstelärare får tid efter behov efter samråd med rektor.

Villkor
Uppdraget som förstelärare är en tidsbegränsad ferietjänst, som längst på tre år, och kan
avbrytas med en uppsägningstid på en månad av så såväl arbetsgivaren som läraren. Beslut
om att förlänga eller permanenta uppdraget som förstelärare efter treårsperioden ska föregås
av en utvärdering och bedömning av uppnått resultat i förhållande till uppdragshandling för
förstelärare.
Rektor ska tillsammans med förstelärare möjliggöra att tid för att utföra uppdraget som
förstelärare finns.
Lönetillägg för uppdraget som förstelärare utgår om 5 000 kr.

Godkännande
Härmed bekräftas att parterna är överens om innehållet i denna överenskommelse.
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