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Uppdragsbeskrivning förstelärare gymnasiet
Syftet med att inrätta förstelärare i Örebro kommun är att öka måluppfyllelsen i kommunens
skolverksamheter. Det ligger således i förstelärarens uppdrag att bidra till att måluppfyllelsen
i kommunens skolverksamheter ökar.
Uppdragsbeskrivningen syftar till att tydliggöra förstelärarens uppdrag.

Arbetsuppgifter
Förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som
hör till undervisningen. I övrigt ingår följande i förstelärarens uppdrag:


Förstelärarens ämneskunskap/ämneskunskaper och undervisningsskicklighet ska
spridas till fler lärare inom den egna skolan samt andra skolor inom kommunen och
leda till förbättrade elevresultat och ämnesutveckling. Försteläraren ska i detta
sammanhang även vid behov ta emot auskulterande lärare.



I diskussioner, seminarier genom coachning och spegling av klassrumssituationer och
uppföljande samtal ska försteläraren stödja kolleger i deras professionella utveckling
men också för att utveckla det kollegiala lärandet.



Leda pedagogiska konferenser tillsammans med rektor och driva skolutveckling i
sitt/sina ämnen.



Delta i och leda kommunala nätverk tillsammans med andra förstelärare



Hålla i workshops i sitt/sina ämnen eller för försteläraren angivet utvecklingsområde



Ligga i framkant vad gäller att driva processen med likvärdig bedömning, formativ
bedömning och stödja kolleger.



Är ett föredöme i processen kring att fortlöpande pröva och utvärdera nya pedagogiska
metoder efter aktuell forskning och beprövad erfarenhet, utveckla ämnesintegration
samt arbeta aktivt mot examensmålen.



Delta i av kommunen organiserad kompetensutveckling med fokus på
lärandeprocessen



Aktivt utveckla 1:1 satsningen i sin undervisning.



Arbeta metodiskt med uppföljning och resultatsammanställning av arbetet inom
uppdraget som förstelärare.

Villkor
Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat. Det tidsbegränsade uppdraget gäller i tre år.
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.
Datum………………………….
…………………………………………
Namn uppdragstagare

..……………………………….……
Namn uppdragsgivare

