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När du utvecklar din didaktik och ämneskunskap får dina elever en ännu
bättre lärare, vilket gör det lättare för dem att nå målen. Samtidigt ökar
din anställningstrygghet eftersom du får rätt att undervisa och sätta betyg
i fler ämnen, när du är klar med dina studier.
Så ta nu chansen att skaffa ämnesbehörigheten du saknar, samtidigt
som du lyfter din kompetens!

Välkommen med din ansökan!
För kurser med start hösten 2015
ansöker du mellan 16 mars
och 15 april.
Gå in och läs mer på

www.skolverket.se/lararlyftet

FOTO: THINKSTOCK, JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV

Du får även en chans att tillsammans med andra lärare diskutera din
undervisning, betyg och bedömning, samt ta del av aktuell forskning.
Det finns även möjlighet till validering av tidigare kunskaper och färdigheter.

TRYCK: XXXXX

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera
ämnen kan genom våra kurser komplettera din legitimation. Vi erbjuder
utbildning på utvalda högskolor och universitet runt om i Sverige.
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