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Intresseansökan om en tjänst som skolutvecklare. 

Vill på detta sätt visa mitt intresse för en eventuell framtida tjänst som skolutvecklare. Kopior på 
betyg, intyg, rekommendationsbrev och referenslista kan lämnas senare om så önskas. 

Jag är idag bosatt på Smögen tillsammans med min familj och arbetar som ekonomi- och 
juridiklärare vid den kommunala vuxenutbildningen. Tidigare har jag arbetat tillsammans med 
skolledningsgrupper som arbets-och programlagsledare hos kommunala och fristående skolor. 
Jag har haft flertalet skolutvecklingsuppdrag på förvaltningsnivå som pedagogisk projekt-och 
utvecklingsledare inom grund- och gymnasieskolan med ansvar för skol- och 
kompetensutvecklingsinsatser. Hösten 2014 startade jag utbildningsföretaget NORDSTRÖM 
EDUCATION. Företaget bedriver skol- och kompetensutvecklingsinsatser för lärare, arbetslag, 
rektorer och huvudmän inom formativ bedömning, IKT, kollegialt- och entreprenöriellt lärande 
samt samverkan skola-arbetsliv. Från starten har jag arbetat med skolutvecklings- och 
förändringsprocesser som extern projekt- och processledare med att stötta huvudmän, rektorer 
och lärare med olika utbildningsinsatser. Jag har i egenskap av utbildningskonsult arrangerat 
konferenser, föreläsningar, nätverksträffar, workshops, handledning och lärstämmor samt 
utarbetat ett digitalt processtöd för kollegialt lärande. Jag har tidigare skapat förutsättningar för 
systematiska skol- och kompetensutvecklingsinsatser på förvaltningsnivå genom att ansöka om 
statsbidrag för huvudmän, byggt upp digitala kartläggningsverktyg och plattformar för att sprida 
lärande exempel som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 
2008 avslutade jag mina studier vid Uppsala Universitet och är legitimerad lärare i ekonomiska 
ämnen samt idrott och hälsa. Vid sidan av mina universitetsstudier och arbetet har jag under åtta 
år spelat volleyboll på elit- och landslagsnivå vilket gör att jag är en lagspelare ut i fingerspetsarna. 
Jag har varit elittränare beachvolleyboll och idag är jag volleybolltränare för barn, ungdomar och 
vuxna i Sotenäs kommun. På min fritid brukar jag umgås med min familj men även träna på gym, 
löpa eller delta i andra utomhusaktiviteter. Mitt sociala umgänge sker ofta utomhus genom olika 
kultur- och fritidsaktiviteter tillsammans med familjen och vänner. Mina tidigare chefer och 
uppdragsgivare skulle beskriva mig som en, driven, positiv, initiativrik lagspelare som är socialt 
utåtriktad med goda förutsättningar till att knyta nya kontakter med både kollegor och personer i 
och utanför skolans väggar. Jag har ett välutvecklat kontaktnät med forskare, föreläsare, och 
andra personer inom utbildningssektorn samt inläst på den senaste skolforskningen.  
 
Mot bakgrund av min lärarlegitimation, idrottsliga karriär, och erfarenhet av olika 
skolutvecklingsinsatser söker jag nu ett långsiktigt arbete och en fast punkt att arbeta som 
skolutvecklare. Jag tror mig kunna erbjuda Er en person som brinner för att initiera, driva, leda 
och utveckla lärande- och utvecklingsprocesser på lärar-, lednings-och förvaltningsnivå. Jag anser 
mig vara en resultat-/mål och kvalitetsinriktad person, med mycket god planerings- och 
samarbetsförmåga. Jag är väl förtrogen med skolans styrdokument och uppdrag utifrån aktuell 
lagstiftning, myndighetsutövning och politisk styrning samt hur dessa ska översättas i praktiken. 
Mitt mål som skolutvecklare är att alltid utgå från de faktorer som har störst positiv effekt i 
förändringar av lärares undervisning för att förbättra elevernas lärande och skolornas 
måluppfyllelse. Min syn på ledningsuppdrag skulle kännetecknas av engagemang, delaktighet, 
prestigelöshet samt lyhördhet gentemot verksamheten och kollegiet. Kvalité, kompetens, kontroll 
och kunskapsfokus skulle vara ledord i det systematiska kvalitetsarbetet som skolutvecklare.  
Med vänlig hälsning  

Daniel Nordström 
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