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Information kring tutorlärare 

 

Läroplanen för grundskolan på Åland håller på att förnyas och i och med den kommer många 

utvecklingsinsatser att förverkligas för att implementera den nya läroplanen. Ett led i 

implementeringsprocessen är satsningen på tutorlärare. Med tutorlärare avses en lärare som 

handleder övriga lärare, bland annat i att förändra skolkulturen, förverkliga en ny pedagogik 

och handleda diskussioner kring verksamhetskultur och värdegrund utgående från 

läroplanens innehåll. Tutorlärare fungerar som ett stöd till skolledningen med att föra 

skolutvecklingen framåt.  

 

Målsättningen med tutorlärarutbildningen är att utbilda tutorlärare som kan dela med sig av 

sin expertis till sina kollegor och tillsammans utveckla skolans lärmiljö och verksamhetskul-

tur. Tutorlärarna får färdigheter i att synliggöra och omsätta mångsidigt pedagogiskt kunnan-

de i praktiken samt att utveckla den på lång sikt. Tutorlärarna får även utbildning i färdigheter 

att handleda och utbilda andra vuxna. Intresserade och yrkesskickliga lärare ska kunna bli 

tutorer och få förutsättningar och mandat att utföra uppdraget samtidigt som man fortsätter 

att undervisa. 

 

Tutorläraruppdraget:  

 Kompetenshöjande 

 Möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbetet i den egna skolan och på andra 

skolor 

 En unik möjlighet att profilera sig som tutorlärare 

 Utökat nätverk och stöd utanför den egna skolan 

 

Uppdraget omfattar: 

 Utbildning under ht 2019- vt 2020 

 Ta del av fortsatt fortbildningspaket ht 2020-vt 2021 

 Dela med sig av den expertis kring den nya läroplanen som utbildningen ger 

 Träffas och samarbeta med andra tutorlärare 

 Planera upplägg och utvärdera det som görs 

 Handleda andra lärare i grupp och enskilt 

 Leda pedagogiska diskussioner både på den egna skola och andra 

 



 2 (2) 
Utbildningens omfattning: 

 Inleds oktober 2019 och avslutas maj 2020 

 3 närstudietillfällen à 2 heldagar 

 Studieuppgifter mellan tillfällen 

 

Uppdragets preliminära utformning: 

 Tutorlärargruppen kommer att ledas av en huvudtutor som är anställs av 

landskapsregeringen 

 Alla skolor ska ha tillgång till lika mycket tid av en tutorlärare men det kommer inte 

att finnas tutorlärare på varje skola  

 Alla tutorlärare har 4 veckotimmar undervisningsfritt för att utöva sitt uppdrag 

fr.o.m. höstterminen 2020 och två läsår framåt 

 Kontinuerlig kontakt med skolledningen 

 Månadsvisa träffar med övriga tutorlärare 

 

Urvalsprocess 

 Alla intresserade ska lämna in en fritt formulerad ansökan till rektor eller 

föreståndare på sin skola före augusti 2019. I ansökan ska en motivering varför man 

vill bli tutorlärare ingå samt argument för varför man skulle vara lämplig för 

uppdraget. 

 Inom distrikten sker ett urval till tutorlärare i enlighet med resurser och behov så att 

det finns en jämn fördelning av tutorlärare i alla distrikt 

 Ca 25- 30 lärare kommer att få möjlighet att utbilda sig till tutorlärare 

 

 

 

Vid frågor eller funderingar gällande den nya läroplanen eller tutorläraruppdraget kan 

ni kontakta specialsakkunnig Katarina Halme- Wiklund på via 018–25239 eller 

katarina.halme-wiklund@regeringen.ax 
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