
Hos oss kan du ta lärarexamen 
samtidigt som du jobbar!
Arbetsintegrerad lärarutbildning
Grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4–6

Falu kommun i samarbete med:

Vill du utbilda 
dig till lärare?

falun.se



Våren 2017 inledde Falu kommun, tillsammans med ytterligare huvudmän i och 
utanför Dalarna, ett samarbete med Högskolan Dalarna med målet att öka 
 antalet behöriga lärare i våra skolor. Utifrån en noggrant genomförd inventering 
bestämde vi oss för att erbjuda en unik möjlighet för studie motiverade att ta 
lärarexamen genom att kombinera studier och arbete med lön. 

Vi behöver fler duktiga och  
engagerade lärare! 

• Lön under hela studietiden
• Arbetsintegrerade studier som ger dig 

yrkesmässigt försprång
• Stora utvecklingsmöjligheter

Vi ser redan resultat
Vår satsning har visat sig vara uppskattad. Vi har tidiga-
re år haft långt fler sökande än tillgängliga platser, vilket 
är en nog så god anledning till att fortsätta med den här 
unika satsningen. Framför allt ser vi redan nu resultatet i 
våra skolor, eftersom förstärkningen i klasserna är ome-
delbar samt att våra studenter upplever kombina tionen 
av jobb och studier som ett lyckodrag. Vi hoppas  att du 
också lockas av denna möjlighet.

Mer information
På nästkommande sidor får du en närmare presentation 
av utbildningen och möjligheten att kombinera studier 
med arbete – anställning som läraraspirant.

Frågor
Om du har frågor kan du kontakta Maria Sundström på  
Falu kommun: maria.sundstrom@falun.se.  
Frågor specifikt gällande utbildningsdelen hänvisas till 
Högskolan Dalarna: support@du.se, 023-77 88 88

”Att kombinera jobb och studier är suveränt.  
Har sällan haft så mycket direkt och konkret 
glädje av att studera som jag har nu.”



Du som vill bli lärare – nu har du en unik möjlighet 
att kombinera dina studier med arbete tack vare vårt 
 arbetsintegrerade program. Genom att studera och 
arbeta samtidigt kan du finansiera din lärarutbildning 
utan att behöva ta lån. Du får dessutom en unik utbild-
ning som tack vare kombinationen av teori och prak-
tiskt arbete, ger dig ett avundsvärt försprång.

Högskolestudier, 75 % studietakt
Programmet vänder sig till dig som arbetar eller 
vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4–6. 
 Utbildningen förbereder dig för att undervisa i svenska, 
matematik och engelska samt i NO och teknik eller i 
SO-ämnena. Studierna i utbildningsvetenskap förbere-
der för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat 
skolans organisation, undervisning, ledarskap, betyg-
sättning och sociala relationer. Studietakten är 75 % och 
omfattar 240 högskolepoäng. Studieorten är Campus 
Falun.

Arbete i skolan, 50 %
Under hela studietiden har du parallellt en läraranställ-
ning i Falu kommun. Under handledning av erfarna lärare 
undervisar du elever i någon av årskurserna 4–6.

Kom ihåg att söka både till högskolan och till kommunen
Tänk på att du ska ansöka både till högskola och till kommunen samt att datum för ansökan skiljer sig åt.  
Ansökan till Högskolan Dalarna görs 15 februari – 15 mars. Sista datum för ansökan till Falu kommun är 25 april.

Falu kommuns krav på dig som söker
För att bli antagen till denna kombination av arbete och 
utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning 
och studier, det vill säga:

• Bli antagen till utbildningen på Högskolan Dalarna
• Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för  

rollen som lärare
• Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
• Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
• Ha god förmåga att hantera utmaningar på ett 

 positivt och lösningsfokuserat sätt
• Ha förmåga att reflektera över ditt eget lärande och  

personliga lärostil

Grundlärarprogrammet
Årskurs 4–6, arbetsintegrerad, 240 högskolepoäng

Fakta om Grundlärarprogrammet årskurs 4–6, 
arbetsintegrerad

• Lönen är minst 18 000 kronor/månaden.
• Du kan söka studiestöd från CSN.
• Du är knuten till lärartjänst i Falu kommun 

 under hela studietiden.
• Läraraspirantkontraktet förnyas en gång per år, 

 under förutsättning att intresset är ömsesidigt.
• Anställningen består av 50 % undervisning på 

 skolan och 75 % studietakt arbetsintegrerade 
studier.

• Efter avslutade studier kan du söka legitima-
tion och du har möjlighet till tillsvidaretjänst i 
 kommunen.

Till Högskolan Dalarna
Grundlärarprogrammet årskurs 4–6, 75 %,  
240 högskolepoäng, anmälningskod HDA-H3ESK

• Ansök senast 15 mars
• Urval baseras på gymnasiebetyg eller resultat 

från högskoleprov
• Ansökan görs på antagning.se
• Antagningsbesked i april 2023
• Utbildningen startar v. 35, 2023

antagning.se

Till Falu kommun
Läraraspiranttjänst, elever i förskoleklass och  
årskurs 4– 6

• Ansök senast 25 april 2023
• Urval baseras på

-  Hur väl du uppfyller kriterierna
-  Anställningsintervjuer

• Anställning påbörjas 15 augusti 2023, vid start  
för lärarnas arbetsår läsåret 2023/2024

falun.se/lararutbildning



Mer information
Mer information om våra arbetsintegrerade lärarutbildningar 
finns på falun.se/lararutbildning 

Om du har frågor kan du kontakta Maria Sundström på  
Falu kommun: maria.sundstrom@falun.se.  
Frågor specifikt gällande utbildningsdelen hänvisas till Högskolan  
Dalarna: support@du.se, 023-77 88 88

Länk till information och ansökan, Falu kommun:
falun.se/lärarutbildning

Länk till information om utbildningen, Högskolan Dalarna:
https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/grundlararprogrammet 
-ak-4-6-arbetsintegrerad/
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