
Alla har rätt till en bra vikarie 
och ett rätt rättat prov.  

att påverka och vara goda förebilder för 
nästa generation.
 Satsningen på kvalitet har gett utdel-
ning. I våras genomförde Lärarförmed-
larna sitt enskilt största uppdrag – att 
kontrollrätta 35 000 nationella prov på 
uppdrag av Skolinspektionen.
 Under fyra månader ingick 200 behöri-
ga lärare från Kiruna i norr till Trelleborg 
i söder i projektet. Lärarna i egenskap av 
sakkunniga - genomförde uppdraget vid 
sidan av sina ordinarie jobb. Till vintern 
startar del 2 i projektet som ska pågå un-
der 3 år. Till denna etapp söker Lärarför-
medlarna fler kompetenta och behöriga 
lärare med erfarenhet av att rätta natio-
nella prov. Lärare som är intresserade av 
att delta i projektet är välkomna att höra 
av sig direkt till Lärarförmedlarna.
 Till vardags jobbar Lärarförmedlarna 
med att hjälpa förskolor, skolor och ut-
bildningsföretag i Stockholmsregionen, 
att hitta rätt personal för kortare och 
längre uppdrag. Planerar man då någon 
expansion, såhär med 10 år i bagaget?
 – Ja, det tittar vi förstås på, marknaden 
har haft en spännande utveckling de se-
naste åren. Men expansion är inget själv-
ändamål. Vår prioritet är att leverera den 
allra bästa vikarietjänsten till barnen och 
ungdomarna på förskolorna och skolorna. 
Allt annat kommer i andra hand, avslutar 
Patricia Kimondo.

Varför verkar det ibland som 
om i stort sett vem som helst 
kan vikariera i skolan? När 
exempelvis en kock är sjuk 
plockar inte restaurangen in 
någon ”som gillar mat och 
brukar titta på Jamie Oliver”. 
Den frågan blev grunden 
till det som idag är Lärar-
förmedlarna.

Företaget startades 1999 av Patricia Ki-
mondo, som idag driver det tillsammans 
med Kalle Olby. Båda har lång erfarenhet 
av rekrytering, bemanning och personal-
frågor.
 – Skolan är Sveriges viktigaste bransch, 
säger Patricia Kimondo, som är företagets 
VD. Den förtjänar professionalism.
 Under de senaste åren har Lärarför-
medlarna vunnit en hel del offentliga upp-
handlingar.
 – Det känns extra kul att vi vunnit våra 
upphandlingar på kvalitet, säger Patricia 
Kimondo. Vårt mål är att ge eleverna max-
imalt utbyte oavsett om vårt engagemang 
handlar om en lektion, en vecka, eller en 

termin. Därför måste vi få rätt person på 
rätt plats, varje dag, året runt.
 Vad är då hemligheten bakom Lärar-
förmedlarna? En av de absolut viktigaste 
framgångsfaktorerna är – som i alla kun-
skapsföretag – personalen. Det är inte 
vem som helst som får jobb på Lärarför-
medlarna:
 – Det är en vanlig uppfattning att vem 
som helst kan jobba i skolan. Men de flesta 
som söker jobb hos oss får faktiskt nej, sä-
ger Anna de Verdier, rekryterare på Lärar-
förmedlarna. Vi tycker att det är rimligt 
att ställa höga krav på den som ska jobba 
med barn och ungdomar. Å andra sidan 
får våra vikarier en fantastisk möjlighet www.lararformedlarna.se
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Patricia Kimondo, VD på Lärarförmedlarna.


