
Vill du utbilda
dig till lärare?

Hos oss kan du ta lärarexamen
samtidigt som du jobbar!

Arbetsintegrerade lärarutbildningar
Grundlärarprogrammet, åk 4-6
Arbetsintegrerad KPU



Våren 2017 inledde Mora kommun, tillsammans med ytterligare huvudmän i och utanför Da-
larna, 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 två unika 
vägar för studiemotiverade att ta lärarexamen; Arbetsintegrerad KPU och Grundlärarprogrammet. 
Gemensamt för dessa är kombinationen av studier och arbete med lön.

Vi ser redan resultat
Vår satsning har visat sig vara uppskattad. Inför förra årets terminsstart hade vi 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 omedelbar samt att våra studenter upplever kombi-
nationen 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 våra två utbildningsmöjligheter:
- Arbetsintegrerad KPU, 90 högskolepoäng
- Grundlärarprogrammet, årskurs 4-6, arbetsintegrerad,  240 högskolepoäng
Du kan också gå in på morakommun.se/Barn och utbildning/Lärarstudent eller du.se/ail

Frågor
Om du har frågor kan du kontakta 
skolchef Inga-Lena Spansk, för- och grundskoleförvaltningen, Mora kommun: inga-lena.spansk@mora.se
skolchef Lena Rowa, Mora gymnasium: lena.rowa@mora.se

Vi behöver fler duktiga 
och engagerade lärare!

- Lön under hela studietiden
- Arbetsintegrerade studier som 
   ger dig yrkesmässigt försprång
- Stora utvecklingsmöjligheter

”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 har eller just nu arbetar i grundskolan eller gymnasiet, men som saknar de pedagogiska poäng som krävs för 
lärarexamen, ges en unik möjlighet. Genom vårt koncept ”Lärarutbildningskontraktet” kan du skaffa lärarexamen 
- samtidigt som du arbetar - med lön förstås. Möjligheten gäller självklart också för dig som har tillräckliga ämnes-
kunskaper sedan tidigare, även om du idag inte arbetar i skolan.

Högskolestudier, 50-75 % studietakt
Programmet vänder sig till dig som vill undervisa i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Du har tidigare 
ämnesstudier, men saknar lärarexamen. Studietakten är 50-75 %, omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över 
fyra till fem terminer. Din högskoleförlagda del genomförs främst på Campus Falun.

Arbete i skolan, 50 %
Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Mora kommun. Under handledning av erfarna lärare 
undervisar du elever i årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Förkunskapskrav, högskolan
För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslä-
rarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen 
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng.

Mora 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 på utbildningen på Högskolan Dalarna (VAL II)
• Ha ett personlig 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
• Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta i skolan som obehörig lärare/vikarie.

Arbetsintegrerad KPU
90 högskolepoäng

du.se/utbildning/val

Till Mora kommun
Lärartjänst/utbildning, elever i 
åk 7-9 eller gymnasiet

· Ansök senast 15 april 2020
· Urval baseras på
   · Hur väl du uppfyller kriterierna
   · Yrkesanpassade tester
   · Arbetsprover
   · Anställningsintervjuer
· Anställning påbörjas hösten 2020

morakommun.se/Barn och utbildning/Lärarstudent

Kom ihåg att söka både till högskolan och till kommunen

Till Högskolan Dalarna
Vidareutbildning av lärare som 
saknar lärarexamen (VAL II)

· Ansök senast 15 april 2020
· Urval utifrån förkunskapskrav
· Ansökan görs på VAL-projektets 
  nationella webbplats
· Antagningsbesked maj - juni 2020
· Utbildningen startar hösten 2020

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 mars - 15 april. Sista datum för ansökan till Mora kommun är 15 april.



Du som vill bli lärare - nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete tack vare vårt arbetsintegre-
rade program. Genom att studera och arbeta samtidigt kan du finansiera din lärarutbildning utan att behöva ta lån. Du 
får dessutom en unik utbildning, som tack vare kombinationen av teori och praktiskt 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 med undervisning i 
svenska, matematik och engelska. Under termin tre väljer du antingen naturorienterade ämnen (NO/Tk) eller samhälls-
orienterade ämnen (SO) som tillval. Studietakten är 75 % och omfattar 240 högskolepoäng under 5,5 år. Studieorten 
är Campus Falun.

Arbete i skolan, 50 %
Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Mora kommun. Under handledning av erfarna lärare 
undervisar du elever i årskurs 4-6.

Mora 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 på utbildningen på Högskolan Dalarna, H2ZUN
• Ha ett personlig 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
Åk 4-6, arbetsintegrerad, 240 högskolepoäng

antagning.se

Till Mora kommun
Lärartjänst, elever i åk 4- 6

· Ansök senast 15 april 2020
· Urval baseras på
   · Hur väl du uppfyller kriterierna
   · Yrkesanpassade tester
   · Arbetsprover
   · Anställningsintervjuer
· Anställning påbörjas hösten 2020

morakommun.se/Barn och utbildning/Lärarstudent

Kom ihåg att söka både till högskolan och till kommunen

Till Högskolan Dalarna
Grundlärarprogrammet åk 4-6,  
75 %, 240 högskolepoäng

· Ansök senast 16 mars
· Urval baseras på gymnasiebetyg 
  eller resultat från högskoleprov
· Ansökan görs på antagning.se
· Anmälningskod: HDA-H3538
· Antagningsbesked 21 april 2020
· Utbildningen startar v. 36, 2020

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 17 februari - 16 mars.. Sista datum för ansökan till Mora kommun är 15 april.



Fakta om KPU

• Lönen är minst 18 500 kronor/månaden.
• Du kan söka studiestöd från CSN.
• Du är knuten till lärartjänst i Mora kommun under hela studietiden
• Lärarkontraktet förnyas en gång per år, under förutsättning att intresset är ömsesidigt.
• Anställningen består av 50 % undervisning på skolan och 50 - 70 % arbetsintegrerade studier.
• Efter avslutade studier har du möjlighet till tillsvidaretjänst i kommunen.

Fakta om Grundlärarprogrammet åk 4-6, arbetsintegrerad

• Lönen är minst 18 500 kronor/månaden.
• Du kan söka studiestöd från CSN.
• Du är knuten till lärartjänst i Mora kommun under hela studietiden
• Lärarkontraktet 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 har du möjlighet till tillsvidaretjänst i kommunen.

Mer information
Mer information om våra arbetsintegrerade lärarutbildningar finns på morakommun.se/Barn och utbildning/
Lärarstudent

Om du har frågor kan du kontakta 
skolchef Inga-Lena Spansk, för- och grundskoleförvaltningen, Mora kommun: inga-lena.spansk@mora.se
skolchef Lena Rowa, Mora gymnasium: lena.rowa@mora.se

Mer information finns också på Högskolan Dalarna: du.se/ail


