HT2021
Åk
Arbetsplatsintegrerad
7–9
ämneslärarutbildning
med inriktning mot arbete i
grundskolans åk 7–9, 270 hp
Vi erbjuder en arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning årskurs 7-9 tillsammans med
kommuner i Blekinge, Skåne och Småland. Första
året studerar du på heltid, därefter kombinerar du
studier med arbete som lärare på halvtid och får
lön under studietiden. En unik möjlighet som både
leder till en ämneslärarexamen och ger flera års
arbetslivserfarenhet från din studietid.

Kombinera studier med arbete som lärare
Som ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 jobbar
du med att inspirera och utveckla ungdomar
samtidigt som du undervisar och fördjupar dig i
intressanta ämnen. I denna utbildning studerar du
ämneskombinationen matematik, fysik och kemi.
Under utbildningens första år studerar du med 125
procent studietakt. Du genomför även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och förberedande
besök på den skola som du sedan kommer att ha
din anställning vid. Från utbildningens andra år
kombinerar du studier på 75 procent med arbete
som lärare på halvtid på en skola i någon av de
samverkande kommunerna. Du anställs och får lön
av den kommun där du erbjudits en tjänst. Det innebär alltså att du under fyra av fem studieår arbetar
som lärare samtidigt som du går din utbildning.

Så här kombinerar du (från år 2)
Två dagar i veckan ägnas åt studier. Studietakten
är 75 procent.
Tre dagar i veckan arbetar du som lärare på skolan
som du blivit anställd vid.
Utbildningen omfattar 270 högskolepoäng och
ger dig behörighet att undervisa i grundskolans
åk 7-9 i matematik, fysik och kemi. Utöver dessa
ämnen studerar du utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK) och genomför handledd verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). Programmet är femårigt och det
ingår även studier under ett par sommarterminer.

Så här söker du utbildning och anställning
Anmälan till denna utbildning sker via antagning.se
mellan den 15 februari och 15 mars 2021. Observera att varje kommun har en egen anmälningskod.
Du kan söka till mer än en kommun. Du ska samtidigt
söka anställning via kommunernas egna annonser.
För att kunna genomföra utbildningen ska du alltså
både bli antagen till den arbetsplatsintegrerade
ämneslärarutbildningen och bli erbjuden anställning i den av våra samverkande kommuner som du
blivit antagen till.

Samverkande kommuner
• Helsingborg

• Kristianstad

• Sjöbo

• Hässleholm

• Markaryd

• Sölvesborg

• Karlshamn

• Olofström

• Älmhult

• Klippan

• Osby

• Östra Göinge

Erfarenhet och arbetsmarknad
I Sverige är efterfrågan och behovet av behöriga
lärare mycket stor och förväntas vara så flera år framöver. Denna utbildning ger dig en unik möjlighet att
direkt integrera teori och praktik. De erfarenheter du
får genom att arbeta som lärare tar du med dig i studierna vid högskolan, samtidigt som du kan relatera
studierna till verksamheten på skolan. Efter avslutad
utbildning har du både en ämneslärarexamen och
flera års arbetslivserfarenhet som lärare.

Ansökan öppnar 16 mars och pågår
till 15 april. Läs mer om utbildningen
och hur du söker anställning på
www.hkr.se/amneslarare-arbetsplats
Har du frågor? Kontakta Lena Löfgren,
044–250 34 31, lena.lofgren@hkr.se
eller Pia Thornberg, 044-250 34 60,
pia.thornberg@hkr.se

