Sä kra behö righeten på era skolor

Genom att gå Lärarlyftet ökar lärarna sin
ämneskompetens och får den behörighet som krävs.
Lärarna ansöker om att delta våren 2017 mellan den 15 september och den 17
oktober i år. Huvudmannen måste godkänna deltagandet.
Läs mer på www.skolverket.se/lararlyftet

Ansvaret för att ha behöriga lärare
Staten erbjuder genom Lärarlyftet en kostnadsfri och skräddarsydd utbildning på utvalda
universitet och högskolor. Huvudmannen är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för
att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare.

Utnyttja statsbidraget för samtliga som deltar
Det finns ett statsbidrag att söka. Söker ni det för alla era lärare som deltar i Lärarlyftet?
Om ni inte gör det så är det dags att använda er av denna möjlighet!
Ni bestämmer hur bidraget ska användas, men det är självklart viktigt att föra en dialog med
läraren om detta. Pengarna kan exempelvis gå till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för
studier utan löneavdrag.
Om ni använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan deltagandet bli mer
framgångrikt. Hos en del huvudmän får läraren behålla 80 procent av lönen under studietiden.

Det finns statsbidrag att söka
Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng. I Lärarlyftet
läggs särskild tonvikt vid att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som
andraspråk, sfi och matematik. Det gäller även deltagande i speciallärarutbildningen.
Därför får huvudmännen:
•
•
•

1 500 per högskolepoäng för kurser i svenska som andraspråk och sfi.
1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och
speciallärarutbildning.
500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

Ansök här om statsbidrag fram till den 15 oktober 2016:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-ochgymnasieutbildning/lararlyftet-tva

Möjlighet till studier med 80 procent av lönen
Under höstterminen 2016 kan huvudmannen välja ett annat sätt att finansiera
deltagande för de lärare som studerar till speciallärare eller läser kurser i svenska som
andraspråk och sfi. Nu finns möjligheten att söka statsbidrag för att ersätta läraren med
80 procent av lönen under studietiden.
Läs mer här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-ochgymnasieutbildning/lararlyftet-tva/lararlyftet-tva-1.158875

Ni kan kontakta oss
Ni är varmt välkomna att höra av er till oss med frågor.
För statsbidragsfrågor kan ni mejla statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se
För övriga frågor: daniel.lundstrom@skolverket.se
Vänliga hälsningar
Från oss som arbetar med Lärarlyftet

