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En dag ska 
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kunna välja sin 
egen framtid!

En dag ska alla 
barn kunna välja 
sin egen framtid!

Samarbeta för
en likvärdig skola!

Genom ett samarbete med Teach for 
Sweden ges skolor och kommuner möj-
lighet att rekrytera modiga, moti verade 
och ämnesbehöriga akademiker som 
är redo att göra skillnad i klassrummet. 

Intresserad av ett samarbete? 
Kontakta oss gärna på placering@
teachforsweden.se

Mer än var sjätte elev gick ut hög-
stadiet utan gymnasiebehörighet

17,5 % Skolverket 2017

www.teachforsweden.se ”  Vi har ett stort behov av  
legitimerade lärare!”

BIRGITHA SAHLIN
BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF VIMMERBY KOMMUN

” Välkommen till  
Vimmerby kommun där  

vi bedriver utbildningar från  
förskola till högskola.”

MATTIAS NORDQVIST
CAMPUSCHEF
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Samarbeta för  
en likvärdig skola! 

Genom ett samarbete med Teach for Sweden  
ges skolor och kommuner möjlighet att rekrytera 
modiga, motiverade och ämneskunniga akademiker 
som är redo att göra skillnad i klassrummet. 

Är du intresserad av vad ett 
 samarbete kan ge din skola  

eller kommun?
Kontakta oss på  

placering@teachforsweden.se  
så berättar vi gärna mer!  
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Mer än var sjätte elev  
går ut högstadiet utan 
gymnasiebehörighet

(15,6 % Skolverket 2018)

Varför finns  
Teach for Sweden?

Barns framgång i skolan påverkas av föräldrars 
utbildningsnivå. 2018 gick 15,6 % av Sveriges 
niondeklassare ut högstadiet utan behörighet 
till gymnasiet. Vi vill att alla barn ska kunna välja 
sin egen framtid. Om alla barn får förutsätt
ningar att lyckas i klassrummet kan vi bygga 
ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, 
kunskap och kreativitet driver Sverige framåt. 

Då behövs det lärare som är ledare. Ledare 
som hjälper eleverna att tro på sig själva 
och som får dem att våga och vilja. Lärarens 
ämneskunskaper, engagemang och förmåga 
att bygga goda relationer till eleverna är direkt 
avgörande för att eleverna ska lyckas i skolan. 

Vi vill ge personer, som valt en annan akademisk 
karriär från start, möjligheten att bli en behörig 
lärare genom att göra skillnad och arbeta i skolor 
där de behövs som mest. 

Vad gör 
Teach for Sweden?
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arbeta i skolor där de behövs som mest.

Vad gör 
Teach for Sweden?

Handplockar
Vi testar och rekryterar nyutexaminerade eller 
yrkesverksamma ämnesbehöriga akademiker 
med förmåga att moti vera, samarbeta och 
vara bra ledare i klassrummet.

Utbildar
Under ett tvåårigt program arbetar TFS:arna 
som lärare på högstadieskolor samtidigt som 
de tar en lärarexamen på distans och går vår 
ledarskapsutbildning.

Växer
TFS:arna erbjuds en chans att göra skillnad 
och påverka svensk skola och ungas framtid. 
Efter programmets två år fortsätter majoriteten 
inom skolan som lärare eller skolledare, andra 
tar klivet över till näringslivet eller politiken. 
Gemensamt är att alla fortsätter som ambas-
sadörer för en likvärdig skola!

Vilka är 
Teach for Sweden?

Vi är en ideell, politiskt och religiöst oberoende 
stiftelse som finansieras av Utbildningsde-
partementet, Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs Minnesfond samt näringslivet. 

Verksamheten startade 2013 och över 2000 
har sökt, 170 har valts ut och går eller har gått 
programmet. 2017 är över 100 TFS:are verk-
samma på 80 skolor i 30 kommuner runt om i 
Sverige. Läs mer på www.teachforsweden.se 

Teach for All är ett globalt nätverk där vi till-
sammans med nästan 50 organisationer i lika 
många länder, arbetar för att varje barn ska ha 
tillgång till en likvärdig utbildning, oavsett var de 
bor. Alla organisationer är lokalt finansierade 
och styrda, anpassade till sin kontext och 
enas under en gemensam vision: Alla barns 
rätt till en utmärkt utbildning. Läs mer på 
www.teachforall.org
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