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Förstelärare i Nässjö kommun
Nässjö – en framgångsrik skolkommun – där varje barn och elev har rätt att lyckas
utifrån sina förutsättningar.
Vår skolutveckling utgår från ett ökat lärande för barnen och eleverna som grundar
sig i en utveckling av pedagogerna och deras verksamhet/undervisning.
Med en fokus på en gemensam förståelse av uppdraget i en verksamhet där alla
pedagoger har rätt behörighet har vi en resursfördelning som utgår från enheternas
behov som säkerställer barnens och elevernas rätt till en likvärdig utbildning.
För att stärka läroplanens mål med utveckling av förmågan att förstå och leva sig in i
andras villkor vill vi utveckla våra mötesplatser för barn och elever.
Att, tillsammans med kollegor och skolledare, utveckla utbildningen för barn och
elever är fokus för Nässjös förstelärare i skola, förskola och fritidspedagogisk
verksamhet. Att vara ledare för utvecklingsuppdrag som utvecklar och utmanar både
dig själv, dina barn och elever, dina kollegor och din skolledare är en förväntan vi
har på försteläraren. Att vara den som, med ett vetenskapligt förhållningssätt,
använder kvalitetsarbetet som utgångspunkt för ett behovsinriktat utvecklingsarbete
gör våra förstelärare till synliggörare av utvecklingsbehov för våra pedagoger. En
utveckling som bidrar till pedagogernas förmåga att hitta och stimulera barnens och
elevernas drivkraft där de gör dem till medskapande i sin egen lärprocess.
För att möjliggöra detta arbete har vi, i en lärande organisation, skapat former och
organisatoriska förutsättningar:
• Tydliga uppdrag
o Utvecklingslärare resp förstelärare
• Tydlig organisation
o Styrkedja i hela förvaltningen
o Stöd-/ och utvecklingsteam på varje skola som stöd till rektor som
pedagogisk ledare
• Stödjande nätverk för förstelärare
• Uppdragsutbildning på högskola, 7,5 hp
• Arbetstidsreglering med semestertjänst och 40 timmars arbetsvecka
• Anpassad arbetstid om 20% av heltid för specifikt uppdrag
• Följeforskning av processen
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