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Rektors/chefens andra yttrande 

Rektors/chefens andra yttrande fylls endast i om Rektors första yttrande visar på att sökande har 

tillräckliga kvalitéer som särskilt yrkesskicklig lärare. Rektors/chefens första – och andra yttrande bifogas i 

ansökan. Den sökande ansvarar för att alla handlingar finns med i ansökan. 

 

 

Rektorn/chefen får gärna styrka sitt andra yttrande med max tre numrerade exempel (bilagor)  

 

Lärarens namn Datum 

Rektorns namn Datum 

Den sökande undervisar med särskilt god kvalitet d.v.s. anpassar undervisningen så att alla 
elever i gruppen utvecklas och lär utifrån sina indviduella förutsättningar. 

Beskriv med max 200 ord 

 
 
Den sökande visar på särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. 

Beskriv med max 200 ord  

 
 
Den sökande undervisar i helklass (minst 12 elever) och skapar en trygg samt tillgänglig lärmiljö 
för alla elever. 

Beskriv med max 200 ord 
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Rektors/chefens andra yttrande 

 

jonkoping.se 
 

 

 
Den sökande är särskilt kvalificerad för att bedriva utveckling i verksamheten tillsammans med 
ledning och kollegor. 

Beskriv med max 200 ord 

 
 
Den sökande är driven, modig och inspirerar till verksamhetsförbättring, vilket skapar förståelse 
för arbetsplatsens styrkor och utmaningar. 

Beskriv med max 200 ord 

 
 
Den sökande är flexibel och har helhetsförståelse. Sökande kan därmed arbeta i olika arbetslag, 
driva kommunövergripande utvecklingsarbeten. 

Beskriv med max 200 ord 

http://www.jonkoping.se/

	Rektors/chefens andra yttrande
	Den sökande undervisar med särskilt god kvalitet d.v.s. anpassar undervisningen så att alla elever i gruppen utvecklas och lär utifrån sina indviduella förutsättningar.
	Den sökande visar på särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.
	Den sökande undervisar i helklass (minst 12 elever) och skapar en trygg samt tillgänglig lärmiljö för alla elever.
	Den sökande är särskilt kvalificerad för att bedriva utveckling i verksamheten tillsammans med ledning och kollegor.
	Den sökande är driven, modig och inspirerar till verksamhetsförbättring, vilket skapar förståelse för arbetsplatsens styrkor och utmaningar.
	Den sökande är flexibel och har helhetsförståelse. Sökande kan därmed arbeta i olika arbetslag, driva kommunövergripande utvecklingsarbeten.


	Lärarens namn: 
	Datum: 
	Rektorns namn: 
	Datum_2: 
	Beskriv med max 200 ord: 
	Beskriv med max 200 ord_2: 
	Beskriv med max 200 ord_3: 
	Beskriv med max 200 ord_4: 
	Beskriv med max 200 ord_5: 
	Beskriv med max 200 ord_6: 


