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För dig som är lärare i årsku

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

Studera och ta lärarexamen
samtidigt som du arbetar!

Du som redan arbetar i grundskolan eller gymnasiet, har ämneskompetenser, men
behöver komplettera den pedagogiska delen - nu har du en unik möjlighet att kombinera lärarstudier 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.

ARBETSINTEGRERAD KPU, 90 HÖGSKOLEPOÄNG
HÖGSKOLESTUDIER, 50-75 % STUDIETAKT
Programmet vänder sig till dig som vill undervisa i grundskolans årskurs 4-9
eller på gymnasiet. Du har goda ämneskunskaper men saknar lärarexamen.
Studietakten är 50-75%, omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över 2-3
år. Din högskoleförlagda del genomförs främst som nätbaserad utbildning,
samt ett antal träffar i Falun.
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 4-9 eller på gymnasiet.
FÖRKUNSKAPSKRAV, HÖGSKOLAN
För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst
90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng.
KRAV PÅ DIG SOM SÖKER, RÄTTVIKS KOMMUN
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 (VAL II)
» 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 utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
» Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil

*Rättviks kommun är en av flera kommuner i Dalarna som erbjuder denna utbildnings-

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

2. Ansökan till Rättviks kommun

VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE
SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN
(VAL II)

LÄRARTJÄNST/UTBILDNING
ELEVER I ÅK 4 - GYMNASIET

Ansök senast 18 april 2017

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

Urval utifrån förkunskapskrav
Ansökan görs på VAL-projektets
nationella webbplats
Antagningsbesked jul-aug 2017
Utbildning startar hösten-17
Ansök via du.se/utbildning/val

Ansök senast 5 maj 2017

Ansökning görs via:
barn.utbildning@rattvik.se
Anställning/utbildning
påbörjas hösten -17
Ansök 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 på
skolan och 50-75% arbetsintegrerade studier.
» Efter avslutade studier kan du söka lärarlegitimation
och har möjlighet till tillsvidaretjänst i kommunen.
Kontaktperson på Rättviks kommun
Lotten Kluck, utvecklingsledare
lotten.kluck@rattvik.se 0248-703 59

Mer information

rattvik.se/lararstudent

Studera och ta lärarexamen
samtidigt som du arbetar!
Länk till information, Rättviks kommun:
rattvik.se/lararstudent
Länk till information och ansökan, Högskolan Dalarna:
du.se/utbildning/val

Vi reserverar oss för eventuella feltryck i denna folder.

