
 
 
 

 
 
 

   

 

   
  

    

 

 

Information om Förstelärarnas Uppdrag! 

Vi har förmånen att ha fått ytterligare nio stycken Förstelärare i Sofiedal 

rektorsområde förutom de tre som vi har sedan ett år tillbaka. Följande 

personer är idag förste lärare i Valbo. 

Karin Möllerberg Sofiedalskolan lärare i Eng/So åk 7-9 

Helena Nilsson Sofiedalskolan lärare Sv/So åk 1-7 

Linda Sundelin Ludvigsbergsskolan speciallärare  

Elin Nilsson Sofiedalskolan åk 7-9 IKT 

Barbro Käck Sofiedalskolan åk 1-6 Ämnesutv. matematik 

Malin Hallberg Ludvigsbergsskolan Ämnesutv. svenska 

Ulrika Sundin  Sofiedalskolan åk 7-9 Ämnesutv. eng/moderna språk 

Gunn Åhbom Forsbacka skola Kollegial handledning/coachning 

Fredrik Lehnbom Sofiedalskolan åk 1-6 -- ” -- 

Karin Eriksson Ludvigsbergsskolan -- ” -- 

Helena Hägglund Sofiedalskolan åk 7-9 -- ” -- 

Charlotte Hedin Björklund Hagaströmsskolan -- ”

   

Förstelärare är ett uppdrag som instiftats av regeringen för att utveckla undervis-

ningen i svensk skola, det innebär bl.a. att säkerställa att all undervisning sker 

utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Uppdraget som Förste lärare i  Utbildning Gävle 
Förstelärarens främsta uppgift är undervisning samt att 

 

 leda pedagogiska samtal i syfte att förbättra lärares undervisning utifrån 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  

 aktivt bidra till skolutveckling och ha en ledande roll i att driva skolut-
vecklingen framåt 

 utvärdera sin egen och undervisning och undervisningens effekter på lä-
randet hos våra elever 

 stödja kolleger i deras undervisning och sprida goda exempel 
 bidra till att skolans/rektorsområdets lärare utvecklas professionellt, 

samt bidra till utveckling av undervisningen på skolni-
vå/rektorsområdet. 
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Förutom ovanstående uppdrag så kommer några av våra Förstelärare i 

Valbo att vara ämnesutvecklare i ämnena matematik, engelska/moderna 

språk, svenska samt IKT. Fem tjänster är också inriktade på att coa-

cha/handleda kollegialt utifrån ett didaktiskt perspektiv. Nedan finner du 

en beskrivning i stort av uppdragen gällande ämnesutvecklingen och det 

didaktiska. 

 

 Förstelärare ämnesutveckling av matematik förutom det skrivna 

ovan. 

 Säkerställa att diagnoser utifrån ”förstå och använda tal” görs i 
alla årskurser i rektorsområdet. Stödja lärarna i analyserna vid 
behov. 

 Implementera hållplatser i matematik i området. Introducera be-
dömningsportalen. 

 Säkerställa att matematiklyftet fortskrider samarbeta med mate-
matikhandledare. 

 Följa resultaten i måluppfyllelsen i matematik i området och ge 
input till ledningsgruppen kring åtgärder och insatser. 

 Att genom coachning och handledning finnas till hands där vi be-
höver göra åtgärder för att utveckla undervisningen i matematik. 

 Leda pedagogiska forum och ämnesträffar. 
 

 Förste lärare IKT förutom det skrivna ovan. 

 Ingå i och tillsammans med IKT pedagog leda IKT gruppen i So-
fiedal RO 

 Tillsammans med gruppen ta fram en lokal IKT plan. 

 Bidra till att göra IKT tillgänglig i undervisningen. EX. Hur kan 
våra elever visa sina förmågor och kunskaper genom IKT. Hur 
kan vi använda IKT i vår planering, genomförande och uppfölj-
ning av vår undervisning. 

  Elevbedömningar av arbeten genom IKT. 

 Sprida idéer och kompetenser kring IKT ex. flipped classroom. 
 Kartlägga behoven i IKT i Sofiedal RO. 

 Leda pedagogiska forum och ämnesträffar. 
 

 Förstelärare ämnesutveckling av svenska förutom det skrivna ovan. 

 Säkerställa att alla lärare i svenska använder sig av ”nya språket 
lyfter” samt sätta sig in i och implementera det koncept som 
kommer gällande åk 7-9. 

 Sprida modellen som ”en läsande klass” bygger på att arbeta ut-
ifrån olika texter. 

 Sprida och kollegialt handleda i språkutvecklande arbetssätt i alla 
ämnen. 

 Sprida och ta fram idéer och tankar kring hur vi ökar läslusten 
och läsförståelsen hos våra pojkar. 

 Vara sammankallande och leda biblioteksgruppen. 
 Följa våra resultat i svenska i Sofiedal RO samt ge förslag på in-

satser och åtgärder för att öka måluppfyllelsen. 
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 Leda pedagogiska forum och ämnesträffar. 

 

Ämnesutveckling i engelska/moderna språk 

 Säkerställa att undervisningen i engelska utvecklas. Stödja i arbe-
tet med hållplatser i engelska som arbetats fram och är under im-
plementering. 

 Leda ämnesträffar och bedömningskonferenser samt andra peda-
gogiska forum lokalt i engelska/moderna språk. 

 Sprida goda exempel i framgångsrik undervisning i syfte att höja 
elevernas måluppfyllelse. 

 Föra resonemang kring hur vi i större utsträckning väcker lust och 
nyfikenhet hos våra elever till att välja moderna språk. 
 

Coachning och kollegial handledning 

 Göra verksamhetsbesök samt handleda lärare i syfte att utveckla 
undervisningen som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Såsom; 

 Bemötande och förhållningssätt (relationsskapande). 

 Formativa bedömningen i klassrummet. 
 Självskattning, elevbedömningar 

 Individ och gruppanpassningar som gynnar elevernas inlärning. 
 Elevers delaktighet och inflytande. 
 Ledarskapet i klassrummet, strukturer. 

 Samplanering, sambedömning. 
 Leda olika pedagogiska forum 

 
 
Gävle den 2014-09-05 

 
 

Med vänliga hälsningar 

Eva Lantz 

Rektor Sofiedal rektorsområde 
 

 

 


