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Vilket uppdrag kommer förstelärare i Kiruna kommun att ha?

Förstelärare ska fungera som handledare/mentorer för att tillse pedagogiskt och 
didaktiskt stöd kring läraruppdraget i allmänhet. Detta för att skapa likvärdiga 
förutsättningar i stöd till kollegor, i första hand icke-legitimerad pedagogisk personal på 
alla skolenheter.

Var ska förstelärare arbeta? 

Förstelärare ska arbeta med undervisning på den skolenhet som tjänsten avser. Själva 
handledaruppdraget ska utföras i första hand på den enhet där försteläraren är anställd 
och undervisar, men kan även komma att utföras på en annan enhet. 

Hur kommer rekryteringsprocessen gå till?

Kiruna kommun kommer att rekrytera förstelärare i två omgångar. 

• I första omgången kommer kommunen bara göra en extern annonsering till 
prioriterade skolor som har vakanser. Det är möjligt för lärare utanför Kiruna, från 
andra arbetsplatser i Kiruna och från redan anställda inom skola mm att söka dessa 
tjänster. Det är bara möjligt att rekrytera en förstelärare till skolenheten om det finns 
en vakans på enheten och om skolenheten behöver en lärare med just den 
ämneskompetens som sökanden har. 

• I andra omgången kommer kommunen att endast annonsera internt per skolenhet. 
Då är det bara möjligt för redan anställda på en skolenhet att söka och bli anställda 
som förstelärare. 



Vad ska förstelärare göra i praktiken?

En förstelärare är i grunden anställd som en vanlig undervisande lärare och kommer att utföra sitt 
försteläraruppdrag på särskilt avsedd tid vid sidan av undervisningen. 

Alla förstelärare kommer att ha samma handledande uppdrag. Förstelärare ska fungera som 

handledare/mentorer för att tillse pedagogiskt och didaktiskt stöd kring läraruppdraget i allmänhet. 

Detta för att skapa likvärdiga förutsättningar i stöd till kollegor, i första hand icke-legitimerad 

pedagogisk personal på alla skolenheter.

Förstelärare ska tillsammans med andra förstelärare ta fram ett stödjande och handledande material 

som kan användas av förstelärare eller andra lärare i handledning av kollegor i Kiruna kommuns 

skolor. Förstelärare ska verka för att implementera materialet samt att hålla i generell 

kompetensutveckling/fortbildning gällande lärararbetet. 

Försteläraren förväntas vara en kommunal resurs och delta i kommunövergripande 

utvecklingsinsatser där förstelärares specifika roll, kunskaper och erfarenheter ses som ett viktigt 

bidrag för insatsen.

Vem bestämmer vilken enhet försteläraren ska verka på?

Försteläraren utför huvudsakligen sitt handledande uppdrag på den enhet där försteläraren är 

anställd, men rektorsgruppen kommer överens om ifall det finns behov av stöd av försteläraren även 

på en annan skola. 

Vad händer om försteläraren inte vill vara handledande på en annan skolenhet?

Då behöver förstelärarskapet avslutas då det ingår i uppdraget att göra detta om behov finns. 



Hur ser ansvarsfördelning ut gällande förstelärares uppdrag?

• Rektorsgruppen leder förstelärargruppen och ansvarar för riktningen på arbetet samt ansvarar 

för uppföljning. 

• En central samordnande funktion samordnar gruppen förstelärare och kallar till gemensamma 

träffar, bokar eventuella lokaler och träffar rektorsgruppen regelbundet. 

• Förstelärare ansvarar för att självständigt och initiativrikt arbeta med innehållet och 

utförandet i uppdraget. Förstelärare håller också i sina egna gemensamma träffar och bokar 

detta själva. 

Vem bestämmer vem/vilka försteläraren ska handleda?

Prioritering av respektive förstelärares arbetsuppgifter görs av ansvarig rektor avseende vilken 
personal som försteläraren ska ha särskilt handledar- eller mentorskapsansvar för. Vid behov kan 
detta ske i samråd med övriga rektorer. Uppdraget är inte ämnes- eller årskursbundet. 

Är det bara försteläraren som ska handleda och stötta nya kollegor på 
skolan?
Nej, enligt kollektivavtalet AB 20 ska alla anställda på en arbetsplats delta i att introducera och 

handleda nya kollegor och praktikanter. Det är alltså alla lärares grunduppdrag, så det är inte bara 

förstelärarens uppdrag. 



Vilka arbetsformer kommer finnas för förstelärare?

Förstelärare jobbar både tillsammans i förstelärargruppen och enskilt på sin skola eller annan 
skola med handledande uppdrag för kollegor.

Arbete i grupp

• Arbetet i förstelärargruppen är viktigt för att förstelärare ska få stöd av och kunna dela 
erfarenheter med andra förstelärare, för likvärdighet i det handledande stödet på alla 
skolor, för effektivitet och kvalitet i arbetet. Gruppen har tid för att träffas gemensamt 
varje torsdag eftermiddag mellan 15 och 17 och vid utsedda k-dagar som 
rektorer beslutar. 

• På torsdagstiden arbetar gruppen fram ett stödjande material som alla förstelärare, och 
andra kollegor på skolorna i Kiruna kommun, kan använda vid stöd och handledning av 
nyanställda och obehöriga lärare som behöver. Utgångspunkt är Skolverkets material samt 
gruppens kunskaper och erfarenheter. Materialet som tas fram ska vara anpassat för att 
passa handledning av olika typer av lärare, på olika skolor, i olika årskurser i hela Kiruna. 

• Inledningsvis kommer två timmar per vecka behövas för arbetet i grupp med att framta 
material, framöver när arbetet blir mer rutinerat så kan mötena glesas ut till varannan 
vecka eller liknande efter behov. Torsdagstiden är dock viktig att behålla som förstelärarens 
planeringstid.

• På speciellt avsedda k-dagar finns möjlighet att jobba extra tid med materialet och även för 
att hålla i presentationer/fortbildning eller liknande för kollegor. Presentationer och 
fortbildningsinsatser för skolor kan hållas av förstelärare som grupp eller enskilt av 
förstelärare på sin egen enhet. 



Vilka arbetsformer kommer finnas för förstelärare? 

Förstelärare jobbar både tillsammans i förstelärargruppen och enskilt på sin skola eller annan skola 
med handledande uppdrag för kollegor.

Arbete enskilt

• Förstelärare arbetar resterande 2 timmar per vecka med egen planering och handledande uppdrag 

på den enhet där arbetet ska utföras. Handledning kan även ske utanför de två timmarna. Den 

eller de som försteläraren ska handleda beslutas av rektor. Handledningen inleds även om inte 

handledningsmaterialet är klart, men handledningen kommer att utvecklas över tid då 

förstelärare också kommer ha sitt material att ta stöd av allt eftersom det blir klart. Även andra 

kollegor på alla skolor kan använda sig av materialet. 

• Hur handledningen går till – i klassrum, i möten med enskilda eller flera pedagoger kring 

lektionsupplägg, variation och individanpassning av undervisning, genomgång av läromedel mm 

– anpassas till skolans och personalens behov i de aktuella fallen och beslutas i en dialog mellan 

rektor och förstelärare.  

• Alla lärare har inom ramen för sin anställning i uppgift att stötta kollegor i planering, 

genomförande och bedömning av undervisning.  Detta är inte endast förstelärares uppgift utan 

alla lärares uppgift. Vem som behöver stöd och vem som ska stötta beslutas av rektor. 

• Av den anledningen kan förstelärares handledning även genomföras på tid utanför de fyra 

timmarna, liksom det gör för andra lärare. Tiden behöver passa både förstelärare och den/de som 

ska handledas. 



Vem kan bli förstelärare i Kiruna kommun?
Du som uppfyller dessa kvalifikationer kan bli anställd som förstelärare:

• har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare

• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en 
eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har 
skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid

• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse 
för att utveckla undervisningen

• bedömds av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till 
undervisningen

• ledarskapsutbildning så som Leda för utveckling av lärares ledarskap (LULL) eller annan 
utbildning i ledarskap i klassrummet är meriterande 

Förutom ovanstående så är du professionell och kunnig i ditt arbete samt en förebild och ledare för 
dina kollegor, så förväntas du vara modig och drivande inom ditt uppdrag. 

Du förväntas kunna samverka med andra och sprida kunskap och erfarenheter och kunna planera och 
genomföra ditt arbete självständigt och med andra. 



Hur mycket tid kommer försteläraren att ha för sitt uppdrag?

För att få tid för uppdraget schemaläggs förstelärare med 2 klocktimmar färre lektioner jämfört med 

ett ordinarie undervisningschema på heltid för lärare. 

• I uppdraget beräknas varje klocktimme undervisning för en lärare generera 2 timmar total 

arbetstid. 

• 2 klocktimmar färre undervisningstid/veck = 4 timmar/v för försteläraruppdraget. 

Tiden måste uppfattas som en snittid. Läraruppdraget innebär perioder av arbetsanhopning och under 

perioder kan mer arbete behöva utföras. Exempelvis kan fler kollegor behöva handledning i 

inledningen av en termin. Detta behöver förstelärare och rektor föra dialog om löpande så att balans i 

arbetet går att hålla över tid. 

I samband med K/A-dagar kan mer tid för uppdraget behöva avsättas t ex för genomförande av 

introduktionsutbildning och kompetensutveckling som försteläraren ansvarar för i sitt uppdrag. Det är 

rektor som beslutar om tiden. Försteläraruppdraget ska utföras inom ramen för ordinarie arbetstid.

OBSEREVERA!

Handledning av kollegor ska även förekomma utanför förstelärarens 4 definierade timmar per 

vecka. De 4 timmarna per vecka definierar förstelärarens unika uppdrag: Att tillsammans med 

andra förstelärare ta fram ett stödjande och handledande material som kan användas av 

förstelärare eller andra i handledning av kollegor i Kiruna kommuns skolor och att implementera 

materialet samt att hålla i kompetensutveckling/fortbildning gällande lärararbetet. 



Vad särskiljer försteläraren från sina kollegor när det gäller att 
handleda och introducera ny anställda?

Förstelärarna kommer att ingå i en grupp som gemensamt tar fram metoder och 
material för stöd och därför kan likvärdigt stöd på enheterna tillse. Det materialet 
kan andra som inte är förstelärare också använda sig av.

Förstelärare får en tydligt avsatt tid för detta arbete och en tydlig roll. Förstelärare 
har även ett lönetillägg på 5000 kr per månad för att det förväntas något mer 
kvalitativt och tidsmässigt av försteläraren jämfört med övriga kollegor som också 
kan handleda och introducera inom ramen för sin anställning.



Har en förstelärare en vanlig ferietjänst?

Förstelärare i Kiruna kommun kommer troligen ha en lokalt avtalad tjänst om 40 + 
5,5 timmar per vecka. Detta för att möjliggöra tid för uppdraget, en god arbetsmiljö 
för försteläraren och för goda förutsättningar för effekt och kvalitet i arbetet. 

Vad tjänar en förstelärare?

Under förordnandet som förstelärare utgår ett lönepåslag på 5 000kr/månad. 

Hur länge jobbar man som förstelärare?

Förordnandet som förstelärare med uppdrag som pedagogiskt och didaktiskt stöd kring 
läraruppdraget är tidsbegränsat på 2 år med möjlighet till förlängning om behov kvarstår i 
organisationen. Om ingen överenskommelse om förlängning gjorts innan förordnandet gått ut 
upphör förordnandet att gälla vid förordnandets slutdatum. Möjlighet att avsluta förordnandet 
i förtid finns om arbetsgivaren och/eller medarbetaren inte är nöjda. 

Vad händer om jag byter arbetsplats under min tid som förstelärare?

Om försteläraren byter skolenhet under förordnandetiden upphör förordnandet då detta är 
knutet till den specifika förstelärartjänst man anställts på. 



Hur många förstelärare kommer Kiruna kommun att behöva?

Kiruna kommun har möjlighet att anställa 22 förstelärare. Kommunen kommer inte att 
annonsera ut alla tjänster på en gång utan 10 förstelärare kommer inledningsvis att 
annonseras under vårterminen 2023. 

Kommer alla 22 förstelärare i Kiruna kommun att ha samma uppdrag?

Troligen inte, men de 10 förstelärare som nu annonseras under vårterminen 2023 
kommer att ha samma handledande uppdrag. 

Kommer alla skolenheter att kunna rekrytera förstelärare? 

Kommunen kommer i en första omgång att rekrytera 10 förstelärare enligt fördelningen 
på dessa prioriterade skolenheter:

• Jukkasjärvi skola f-5 (1 förstelärare)

• Vittangi skola f-9 (1 förstelärare)

• Högalidskolan 7-9 (2 förstelärare)

• Nya Raketskolan f-3, (2 förstelärare)

• Nya Raketskolan 4-6 (2 förstelärare)

• Nya Raketskolan 7-9 (2 förstelärare)



Vad gäller för att en skolhuvudman ska få statsbidrag för förstelärare?

• För att huvudmannen ska få statsbidrag för förstelärare och lektorer måste de lärare som utses till 
en karriärtjänst uppfylla de krav som finns i förordningen för karriärtjänster (SFS 2019:1288). 

• Huvudmannen avgör vem som är kvalificerad att utses till förstelärare och lektor, hur 
rekryteringen ska gå till och vilka arbetsuppgifter som ska ingå i tjänsterna. 

• Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på lärarens kvalifikationer utöver de som 
anges i förordningen.

• Sedan 1 juli 2020 ska karriärtjänster utses efter ett öppet ansökningsförfarande. Minimikravet är 
att huvudmännen ska ge alla lärare som är anställda på berörd skolenhet möjlighet att ansöka om 
tjänsten som förstelärare eller lektor och att tjänsten ska ha varit utlyst internt. Det innebär att det 
inte är möjligt att begränsa ansökningsmöjligheterna till ett enskilt arbetslag inom en skolenhet. 

• Observera att det inte finns något krav på öppet ansökningsförfarande om en lärare utsågs till 
förstelärare eller lektor innan den 1 juli 2020 men tillträdde karriärtjänsten den 1 juli 2020 eller 
senare.

Läs mer på:

Statsbidrag för karriärtjänster 2021/22 - Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2021-22#h-Vilkavillkorgallerforstatsbidraget


En förstelärare ska ägna minst 50 procent av arbetstiden åt undervisning och uppgifter som hör till 
undervisningen.

Uppgifter som hör till undervisningen

Detta kan till exempel innebära att läraren:

• ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen

• bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling

• återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma karriärtjänsterna så att det gynnar den egna 
verksamheten på bästa sätt. Det finns inga krav på att elevgrupperna som en lärare undervisar måste 
vara av en viss storlek.

Läs mer på:

Statsbidrag för karriärtjänster 2021/22 - Skolverket

Vad gäller för att en skolhuvudman ska få statsbidrag för förstelärare?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2021-22#h-Vilkavillkorgallerforstatsbidraget


Villkor för förstelärare

En förstelärare:

• har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare

• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en 
eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har 
skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.

• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse 
för att utveckla undervisningen

• bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till 
undervisningen.

Läs mer på:

Statsbidrag för karriärtjänster 2021/22 - Skolverket

Vad gäller för att en skolhuvudman ska få statsbidrag för förstelärare?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2021-22#h-Vilkavillkorgallerforstatsbidraget


• Huvudmannen bestämmer om karriärtjänsten ska erbjudas som en fast tjänst eller 
som ett tidsbegränsat uppdrag.

• Tanken med karriärtjänsterna är att de ska vara långsiktiga och innebära en 
löneökning för de som utses. Karriärtjänster har kommunicerats som en permanent 
satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för statsbidraget. Det 
finns inga juridiska hinder mot att tidsbestämma uppdrag som förstelärare eller som 
lektor.

• Huvudmannen ska betala ut löneökningen för den tid som läraren arbetar. 

• För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet så att det motsvarar 
lärarens tjänstgöringsgrad.

• Om en förstelärare eller lektor är helt eller delvis frånvarande under en 
sammanhängande period på 30 dagar eller mer minskar bidraget i motsvarande grad. 
Frånvaro kan till exempel bero på egen sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet. 
Huvudmannen ska rapportera frånvaron vid begäran om utbetalning.

Läs mer på:

Statsbidrag för karriärtjänster 2021/22 - Skolverket

Vad gäller för att en skolhuvudman ska få statsbidrag för förstelärare?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2021-22#h-Vilkavillkorgallerforstatsbidraget


• Löneökningen via bidraget ska ges från den dagen läraren tillträder karriärtjänsten, och 
upphöra om läraren inte längre har en karriärtjänst.

• Löneökningen via bidraget ska ges från den dagen läraren tillträder karriärtjänsten, och 
upphöra om läraren inte längre har en karriärtjänst.

• Huvudmannen bestämmer om en lärare som byter skolenhet får behålla sin karriärtjänst 
eller inte.

• En lärare som byter skolenhet hos samma huvudman ska redovisas som tidigare anställd 
vid begäran om utbetalning av statsbidrag.

• Det är möjligt att utnämna olika lärare för olika perioder på samma karriärtjänst, förutsatt 
att dessa anställningsperioder inte överlappar varandra. Om en lärare avslutar sin 
karriärtjänst är det möjligt att få statsbidrag för den nya läraren tidigast från och med 
dagen efter att den förra läraren har slutat sin tjänst.

Läs mer på:

Statsbidrag för karriärtjänster 2021/22 - Skolverket

Vad gäller för att en skolhuvudman ska få statsbidrag för förstelärare?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2021-22#h-Vilkavillkorgallerforstatsbidraget
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