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Plugga
som du jobbar!
s 4-6
Grundskolans årskur
+
n teknik
naturorienterande ämne

» Lön under hela studietiden
» Teori blandat med praktiskt arbete
» Yrkesmässigt försprång
» Stora utvecklingsmöjligheter

Plugga till lärare samtidigt som du jobbar!
Du som vill bli lärare - nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med
arbete. Tack vare ett helt nytt samarbete mellan Högskolan Dalarna och Rättviks
kommun* kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta samtidigt. Du
har dessutom chansen att bli en av de första i landet som tar lärarexamen med
unik kompetens.

GRUNDLÄRARPROGRAMMET GRUNDSKOLANS
ÅRSKURS 4-6, 240 HÖGSKOLEPOÄNG
HÖGSKOLESTUDIER, 75 % STUDIETAKT
Programmet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6 med tillvalet naturorienterande ämnen och teknik. Studietakten är 75 %, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5,5 år.
ARBETE I SKOLAN, 50 %
Under hela studietiden (kontrakt förnyas årsvis) har du parallellt en läraranställning i Rättviks kommun. Under handledning av erfarna lärare undervisar
du elever i årskurs 4-6.

KRAV PÅ DIG SOM SÖKER
För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:
» Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna, HDA-H2VJN
» Har intresse av att förmedla kunskap inom naturorienterande ämnen och teknik
» Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
» Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
» Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
» Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
» Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil

Kontaktperson på Rättviks kommun
Lotten Kluck, utvecklingsledare
lotten.kluck@rattvik.se 0248-703 59

Mer information

rattvik.se/lararstudent

*Rättviks kommun är en av flera kommuner i Dalarna som erbjuder denna utbildningsmöjlighet.

Så här ansöker du
Ansökan är uppdelad i två delar, ansökan till grundlärarprogrammet på Högskolan
och ansökan till tjänsten som lärare i Rättviks kommun.
1. Ansökan till högskolan

2. Ansökan till Rättviks kommun

GRUNDLÄRARPROGRAMMET
GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 4-6
240 HÖGSKOLEPOÄNG

LÄRARTJÄNST
ELEVER I ÅRSKURS 4-6

Ansök senast 18 april 2017

Ansök senast 5 maj 2017

Urval baseras på gymnasiebetyg
eller resultat från högskoleprov

Urval baseras på:
∙ Hur väl du uppfyller kriterierna
∙ Anställningsintervjuer

Ansökan görs på antagning.se
Anmälningskod: HDA-H2VJN
Antagningsbesked 13 juli 2017
Utbildning startar hösten 2017
Ansök via du.se/sv/utbildning

Ansökning görs via:
barn.utbildning@rattvik.se
Anställning/utbildning
påbörjas hösten 2017
Ansök görs via:
barn.utbildning@rattvik.se
Skicka in ett personligt brev och CV

FAKTA
» Lönen är minst 18.000 kronor per månad.
» Du kan söka studiestöd från CSN.
» Du är knuten till lärartjänst i Rättviks
  kommun under hela studietiden. Lärarkontraktet
förnyas en gång per år, under förutsättning att
intresset är ömsesidigt.
» Anställningen består av 50% undervisning och
75% studietakt arbetsintegrerade studier.
» Efter avslutade studier kan du söka
  lärarlegitimation och har möjlighet till
en tillsvidaretjänst  i kommunen.

Plugga till lärare
samtidigt som du jobbar!
Länk till information, Rättviks kommun:
rattvik.se/lararstudent
Länk till information och ansökan, Högskolan Dalarna:
http://du.se/sv/Utbildning/Utbildningsprogram/lararutbildning/
Grundlarare-inriktning-arskurs-4-6-240-hp/Grundlararprogrammet
-ak-4-6-arbetsintegrerad/

Vi reserverar oss för eventuella feltryck i denna folder.

