Huvudmannens godkännande
för lärare i särskolan
Skickas till:

Antagningsservice
833 82 Strömsund
Lärarlyftet II höstterminen 2013
Huvudmannen godkänner att nedanstående person deltar i angiven utbildning som ges på uppdrag
av Skolverket i enlighet med tilläggsuppdraget om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II.
Godkännandet gäller utbildning som startar höstterminen 2013. Huvudmannen intygar också att:
•
•

deltagaren är anställd av huvudmannen eller entreprenör och verksam inom grundsärskolan,
gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna, samt att
deltagaren har en sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att få undervisa i
grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna.

Syftet är att deltagandet i utbildningen ska leda till en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot utvecklingsstörning. Genom en
valideringsprocess som sker under den första terminen kommer deltagaren kunna tillgodoräkna sig
eventuella tidigare studier och/eller yrkeserfarenhet. Utbildningens omfattning kan därför bli mindre
än 90 högskolepoäng (hp). Det aktuella lärosätet meddelar senast den 15 november 2013 hur många
hp som läraren behöver läsa. Statsbidrag utgår för de hp som deltagaren genomför.

Deltagare
Efternamn, förnamn (deltagare i Lärarlyftet II)

Personnummer

Huvudman (ange också kommunal eller fristående)
Om läraren är anställd av entreprenör, ange entreprenörens namn

Vald utbildning
Anmälningskod

Utbildningens namn och lärosäte

Antal hp

Anmälningskod

Utbildningens namn och lärosäte

Antal hp

Underskrift
Datum

På huvudmannens vägnar

Namnförtydligande och titel

Se vidare information på nästa sida

Information:
•

Till grund för uppdraget Lärarlyftet II och tilläggsuppdraget om speciallärarutbildning inom
Lärarlyftet II ligger förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare,
förskollärare och viss annan personal samt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av
lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.

•

Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL.

•

Observera att det är möjligt att en lärare som i dag är verksam inom en del av grundsärskolan,
gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna inte blir behörig för samma verksamhet efter att
ha genomgått speciallärarutbildningen inom ramen för Lärarlyftet II. Den behörighet som läraren får
efter avlagd speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning beror på lärarens
grundläggande lärar- eller förskollärarexamen i förhållande till vad som krävs för att få undervisa i
grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
(behörighetsförordningen).

•

Huvudmän ska ansöka om statsbidrag för de deltagare som deltar i Lärarlyftet II.

•

För mer information om statsbidraget: Se Skolverkets hemsida (Lärarlyftet II).

