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Ny Lärarutbildning hösten 2019
Arbetsplatsintegrerad
grundlärarutbildning inriktning
grundskolans åk 4–6

Arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning med inriktning mot
arbete i grundskolans åk 4–6, 240 hp

Studera till lärare och arbeta halvtid
på en skola med lön

Tre dagar i veckan arbetar du som lärare på
en grundskola i någon av kommunerna.

I följande kommuner kommer det att
erbjudas anställningar:

Från hösten 2019 erbjuder Högskolan Kristianstad, tillsammans med några av regionens
kommuner, en ny arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning. Det innebär att du kombinerar
högskolestudier med arbete som lärare på en
grundskola och får lön under hela studietiden.
Detta ger dig en unik möjlighet att kunna
förankra dina studier med verksamheten på
skolan, samtidigt som du tar med dig erfarenheter från ditt arbete som lärare till studierna vid
högskolan.

Två dagar i veckan studerar du på högskolan.

• Helsingborg

Om den arbetsplatsintegrerade
lärarutbildningen
Utbildningen innebär att du kombinerar
högskolestudier på 75 % med en tidsbegränsad
anställning på 50 % i en av våra samverkande
kommuner. Lönen från kommunen kommer
att ligga kring 18 000 kr/månad innan skatt.
För att möjliggöra kombinationen studier och
halvtidsarbete så är studietakten 75 %. Du läser
utbildningen i fem år och det ingår studier
under två sommarterminer.

Utbildningen ger dig behörighet att undervisa
i grundskolans åk 4–6 och i ämnena svenska,
engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi
och teknik. Utöver dessa ämnen studerar du
utbildningsvetenskap och genomför handledd
verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Så söker du utbildningen och
anställning
Ansökan till utbildningen sker via antagning.se
mellan den 15 mars och 15 april. För att kunna
genomföra denna utbildning ska du även söka
och bli erbjuden anställning hos någon av de
samverkande kommunerna.
Hur du söker både utbildning och anställning
läser du mer om på
hkr.se/grundlarare-arbetsplats

• Karlshamn
• Kristianstad
• Olofström
• Osby
• Ronneby
• Simrishamn
• Sölvesborg
• Tomelilla
• Östra Göinge

Erfarenhet och arbetsmarknad
Utbildningen leder till en grundlärarexamen
med behörighet för arbete i årskurserna 4–6.
Du har dessutom med dig flera års erfarenhet
från arbete inom grundskolan från din
studietid. En stor fördel både för dig och för din
framtida arbetsgivare. Efterfrågan på behöriga
och duktiga lärare är mycket stor i Sverige.

Ansökan öppnar 15 mars och pågår till
15 april.
Läs mer om hur du söker utbildningen och
anställning i kommunerna på
www.hkr.se/grundlarare-arbetsplats

