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UPPDRAGSBESKRIVNING FÖRSTELÄRARE
BAKGRUND
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.
UPPDRAGSBESKRIVNING
I Robertsfors kommun finns nio förstelärartjänster. Förstelärare i Robertsfors kommun arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete som leder till högre måluppfyllelse. Huvuduppgiften är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Som förstelärare i Robertsfors kommun ska du ha en stark vilja att utveckla den pedagogiska verksamheten och god förmåga att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Förstelärare är
en ledarroll som innebär att du är en viktig del i sektor barn- och utbildnings styrkedja och
ska ha ett helhetsperspektiv på kommunens skolutveckling.
Som förstelärare förväntas du:
 tillsammans med rektor systematiskt följa upp och analysera undervisningens innehåll och skolans resultat
 leda arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i nära samarbete
med dina kollegor på skolenheten
 handleda andra lärare och leda kollegialt lärandet inom prioriterade områden
 delta i kommunala nätverk tillsammans med andra förstelärare samt systematisera
lärdomar från detta arbete och kommunicera utvecklingsbehov med skolledningen.

Prioriterade områden inför läsåret 2018/19 är:
 Ledarskap i klassrummet
 Låga kunskapsresultat för elever i sociala och/eller emotionella svårigheter
 Systematiskt kvalitetsarbete
 Digitala verktyg i undervisningen
Som förstelärare förväntas du driva utvecklingsarbete inom dessa prioriterade områden.
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VILLKOR
 Förordnande till förstelärare är tidsbegränsat läsårsvis, med möjlighet till förlängning.
 Som förstelärare får du utbildning och möjlighet att utveckla ditt ledarskap.
 För uppdraget som förstelärare utgår ett lönetillägg på 5 000 kr per månad under
den period du innehar förordnandet. Lönetillägget är beräknat på heltidstjänstgöring, vid deltid reduceras lönetillägget.
 6% av den reglerade arbetstiden (35 tim/vecka) avsätts till uppdraget som förstelärare.

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

Robertsfors 2018 -___ - ___

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef

Namn uppdragstagare
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