
 
Huvudmannens godkännande av deltagande 

Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II höstterminen 2018 
_____________________________________________________________________ 
 
Skannas och bifogas ansökan som görs mellan 15 mars och 16 april på 
www.antagning.se eller skickas till: 
 
Antagningsservice 
FE 20101 
839 87 Östersund 
 
Härmed intygas: 
 

• Att nedan angiven person är anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller 
fritidshemmet, 

 
• Att huvudmannen godkänner att nedanstående person deltar i speciallärarutbildning 

inom Lärarlyftet II med start HT18, samt 
 

• Att den sökande uppfyller övriga tillträdeskrav som anges på nästa sida. 
 
Sökande 
 
Efternamn, förnamn (sökande till Lärarlyftet II SPEC) 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 
 

 

 

Obs! Den sökande måste själv ansöka till utbildning på www.antagning.se  



 
Viktig information: 

 
Tillträdeskrav utöver anställningskravet för Speciallärarutbildningen inom LL II: 

• Deltagare måste ha en sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen 
(i vissa fall fritidspedagogexamen- se nedan under allmänt) som krävs för relevant 
behörighet enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare 
och förskollärare (behörighetsförordningen) 

• För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den 
sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att 
den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens 
examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att 
undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, 
har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska eller inom 
kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. 

• För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en 
lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik eller att den sökande 
genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen 
inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att 
undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, 
har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik eller inom 
kunskapsområdet matematikutveckling 

 

 

Allmänt: 

• Beskrivning av speciallärarutbildningen inom LL II finns på lärosätets hemsida.  

• Information om hur ansökan går till finns på Skolverkets hemsida, se www.skolverket.se/lararlyftet    

• 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. Deltagande ska leda till behörighet enligt behörighets-
förordningen. 

• Fritidspedagoger eller motsvarande kan delta om de har en examen som enligt 
behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet. Fritidspedagoger kan inte bli 
antagna till specialiseringarna mot matematikutveckling eller språk-, skriv- och läsutveckling. 

• Huvudmän ansöker om statsbidrag för de deltagare som deltar i Lärarlyftet II. För mer information 
om statsbidraget: Se Skolverkets hemsida: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-och-gymnasieutbildning/lararlyftet-
tva  

• Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. 


