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WE CREATE HIGH AMBITIONS  
FOR FUTURE GENERATIONS
Internationella Engelska Skolan (IES) grundades 1993 av Barbara Bergström, en lärare 
i naturvetenskap från USA. Efter att ha arbetat några år i kommunala skolor i Sverige, 
bestämde hon sig för att starta sin egen skola enligt sina övertygelser om vad som gör 
en skola bra. En av hennes övertygelser var att en förutsättning för allt lärande är en 
lugn och trygg studie- och arbetsmiljö. Det är fortfarande en hörnsten för IES och det 
är även att alla elever, oavsett bakgrund, kan nå framgång om de får rätt stöd. Idag är 
IES den största fristående aktören inom grundskolan i Sverige och till hösten 2021 
kommer vi ha 30 000 elever i 42 grundskolor, från Lund i söder till Skellefteå i norr, 
samt ett gymnasium. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Vi är 
stolta över att kunna säga att våra elever når höga resultat. 97 procent av eleverna i 
årskurs nio kvalificerade sig till gymnasiet 2020 (nationellt genomsnitt är 86 procent).

Vi har gjort stor skillnad för våra elever i snart 28 år. 
Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga 
etos och engagerade ledare som skapar skolor där 
alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark 
kultur som bygger på beprövade rutiner vilka blir till 
självklara sätt att uppträda. Det här gör att hos oss 
får lärare undervisa och elever lära. Eleverna står i 
centrum för allt vi gör och vi ser det som vår uppgift 
att lära våra elever ”grit” och att utveckla dem akade-
miskt såväl som socialt, så att de med självförtroende 
kan kliva in i vuxenvärlden.

IES växer varje år genom att öppna nya skolor och 
behöver därför fler lärare som delar våra grundläg-
gande värderingar och drivs av att utmana varje elev 
att göra sitt bästa. På IES kommer du att få stor 
möjlighet att växa, både professionellt och personligt, 
samtidigt som du möjliggör för dina elever att nå sina 
framtidsdrömmar.”

Anna Sörelius Nordenborg
Vd, Internationella  
Engelska Skolan

A safe and orderly school 
environment where teachers 
can teach and students learn: 
Order, structure and safety are 
necessary prerequisites for 
learning and signal respect for the 
value of education. We are strict in 
norms of behaviour, but also care 
for our students in our efforts to 
prepare them for success as adults. 
We call this ”Tough Love.” 

Command of English: English is 
the “key to the world” and children 
should learn to command both the 
Swedish and the English language 
at an early age. We believe fluency 
is best achieved through language 
immersion. Up to half of the 
education at Internationella 
Engelska Skolan is delivered 
through the English language, by 
native English-speaking teachers. 

High academic expectations and 
aspirations: Our conviction is that 
every child can achieve success 
irrespective of social background. 
This ambition means we support 
every student to realise their own 
potential, whether they are gifted 
learners or need special support. 
We are dedicated to supporting 
students of all backgrounds to 
become responsible citizens and 
acquire the confidence and 
ambition to do the most with their 
talents.

WHAT WE STAND FOR  
We have three major convictions which define life in our schools:
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På IES är alla elever allas elever. Vi bryr oss verkligen 
om våra elever och bli inte förvånad över att rektorn 
kan namnen på alla elever. Hela skolledningen är i 
högsta grad närvarande i korridorerna under 
skoldagen. Som lärare på IES är du en viktig del i våra 
elevers liv och framtid. Vi tror det är viktigt för 
elevens utveckling att få regelbunden feedback och 
att hålla hemmet involverade. Därför har du som 
mentor en gång i månaden avstämningar med 
vårdnadshavarna till alla dina elever. Vi ger också 
formell feedback till eleverna fyra gånger per år.

Vi är övertygade om att det är lärarna som vet vad 
eleverna behöver kunna och att väl förberedda 
lektioner genomförda av engagerade lärare är 
avgörande för elevernas kunskapsinhämtning.  Vi är 
kanske en mer traditionell skola än många andra och 
har hållit fast vid lärarledd undervisning och regel-
bundna läxor sedan start, något som forskning på 
senare år visat är den bästa metoden för lärande. 

Att vara lärare på IES

VI VILL GÖRA SKILLNAD  
I ELEVERNAS LIV
Vi har lovat våra elever och deras föräldrar att upprätthålla högsta nivå på undervis-
ningen. För att vi ska lyckas arbetar vi som ett team, hjälper varandra som kollegor och 
ser till varje elevs behov av utmaningar eller stöttning för att alla ska nå sin fulla 
potential.

Våra akademiska resultat talar för sig själva. Både på 
nationella prov och i gymnasiebehörighet lyckas våra 
elever år efter år betydligt bättre än nationella 
snittet. Det är till stor del tack vare våra lärare som 
motiverar varje elev. Men det hade inte varit möjligt 
utan det team som skapar en skolmiljö där lärare 
kan undervisa och elever lära. 

Något som våra lärare uppskattar och som skiljer IES 
från de flesta andra skolor är att vi har ett “student 
care-team” på varje skola som tillsammans med 
läraren tar ansvar för eleverna. 

Hos IES kommer du att få möjlighet att utvecklas 
som lärare och i ditt ämne på flera sätt och bland 
annat kommer du tillhöra både ett “year team” och 
ett “department team”. Därutöver får du stöttning av 
såväl rektor som akademiskt ansvariga, särskilda 
ämnesansvariga, ett elevvårdsteam och beteende-
specialister, för att möta elevernas känslomässiga 

och akademiska behov. Denna organisation ger dig 
också många olika karriärvägar.

Det gör också att du som lärare kan fokusera på 
undervisningen och planera och genomföra dina 
lektioner så att dina elever når kunskapsmålen. Du 
förväntas vara starkt engagerad i ditt ämne 
och att hjälpa alla elever att nå sin fulla 
potential. Det gör du genom att utmana 
dem akademiskt och uppmuntra dem 
att göra sitt bästa. Det är viktiga 
förutsättningar som vi tror att Sveriges 
bästa lärare brinner för och ser som en 
möjlighet för att utvecklas. 

Utöver lektionerna erbjuder vi eleverna 
extra tid för studier efter skolan där de med lärarens 
hjälp kan fördjupa sig inom ett ämne, utmanas 
ytterligare eller läsa läxorna. Alla lärare har en timme 
i veckan avsatt i sitt schema för detta. Vissa av våra 

skolor har dessutom öppet extra timmar för att 
erbjuda eleverna en lugn plats att göra sina läxor. 
Genom att ge eleverna förutsättningar att lyckas har 
IES med framgång uppnått bättre resultat för elever 
med alla bakgrunder. 

”Eftersom jag trivs så enormt bra så har jag blivit kvar 
i 17 år – och känner inget behov av att flytta på 

mig. Numera undervisar jag till 50 procent i 
svenska och arbetar som mentor till nya lärare 
resten av tiden. Det är viktigt att förmedla våra 
grundläggande principer, så att alla lektioner 
följer samma struktur. Det handlar bland 

annat om att eleverna ska ställa upp sig två och 
två utanför klassrummet och att alla lektioner är 

välplanerade med definierade mål för lektionen som 
skrivs upp på tavlan.”

CECILIA HOLMQVIST
LÄRARE OCH MENTOR, IES GÄVLE 

•  IES skolor följer den svenska läroplanen 
och lärare med svensk pedagogisk  
högskoleexamen undervisar på svenska 

•  IES omfattas av kollektivavtalet för friskolor 
och är en del av Almega Tjänsteföretagen

•  Ferietjänst-anställning med 18 timmar 
undervisningstid per vecka

•  Friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år
•  Kostnadsfritt medarbetarstöd från Falck 

Healthcare
•  Interna karriärmöjligheter i roller som 

head of department, head of year och 
förstelärare

ANDEL ELEVER MED A-C  
PÅ NATIONELLA PROVEN

26
38

49 53

65
71 71

84
97

 Kommunala skolor   Friskolor   IES

Källa: Skolverket samt inrapporterade data till Statistiska Centralbyrån.  
Avser nationella prov 2019.

Matematik Svenska Engelska

”Jag har arbetat i många olika skolor och är van att arbeta i 
multikulturella miljöer. Det som bland annat särskiljer den här 
skolan är respekten mellan lärare och elever – och att det finns höga 
krav och förväntningar på alla elever. Lärarna tillåts att fokusera på 
sin pedagogiska uppgift och det finns andra funktioner som kan 
hjälpa eleverna socialt. Det är också bra med en erfaren ledning 
som verkligen stöttar sin personal. Vi lärare får mycket positiv 
feedback från ledningen. Det bidrar till den goda stämningen.”

HELENA ARANGO
LÄRARE SVA OCH SO, IES KISTA

CECILIA HOLMQVIST IES GÄVLE
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EN BIT AV VÄRLDEN PÅ HEMMAPLAN
IES är en tvåspråkig skola med en internationell atmosfär. Det gemensamma engelska 
språket bidrar till att bryta mönster, ge andra perspektiv och förena elever och lärare 
med olika bakgrunder. Att jobba i en IES skola är att vara del av en professionell 
gemenskap, och är samtidigt en möjlighet att besöka världen fast på hemmaplan. Som 
lärare från Sverige undervisar du på svenska.

VÅRA LÄRARES URSPRUNG 2020

 Sverige   Storbritannien och Irland    USA   Kanada   
 Sydafrika     Övriga världen  

43 %

10 %

11 %

14 %

4 %

18 %

Våra skolor är belägna i många olika slags områden 
och vi välkomnar alla elever oavsett bakgrund. I flera 
av våra skolor möts elever med över fyrtio olika 
nationaliteter där många inte har svenska som 
förstaspråk, medan andra till största del har elever 
med svensk bakgrund. Beroende på vad som 
motiverar dig och vad du har för erfarenheter har vi 
behov både av dig som sporras av att hjälpa elever 
som kommer från svårare förutsättningar till en 
bättre framtid och dig som stimuleras av att utmana 
de mest motiverade eleverna till att bli ännu bättre. 

“Det underlättar verkligen att ha engelska 
som ett gemensamt språk i skolan, vilket 
innebär att alla kan prata med varandra. 
Det är oerhört positivt när det gäller 
integrationsprocessen.”
HELENA ARANGO, LÄRARE IES KISTA

Hälften av våra cirka 2 000 lärare kommer från andra 
länder, majoriteten från engelsktalande länder som 
Kanada, USA och Storbritannien. Det skapar en 
dynamisk miljö med många möjligheter att dela 
erfarenheter med dina kollegor och utvecklas i ditt 
yrke och som person. Våra internationella lärare 
delar gärna med sig av sina erfarenheter från sina 

hemländer, både akademiskt och kulturellt. Skolan 
blir en naturlig mötesplats för gemenskap och vi 
arbetar som ett team som lär och tar intryck av 
varandra för att bli än bättre lärare. Här finns en 
möjlighet att få fira både Lucia och Thanksgiving. 
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Grundskolor
1. Borås
2. Bromma
3. Enskede
4. Eskilstuna
5. Falun
6. Gävle
7. Halmstad
8. Helsingborg
9. Huddinge
10. Hässelby Strand
11. Hässleholm

12.  Johanneberg (Göteborg)
13. Järfälla
14. Jönköping
15. Karlstad
16. Kista
17.  Krokslätt (Göteborg)
18. Kungsbacka (Augusti 2021)
19. Landskrona
20. Liljeholmen
21. Linköping
22. Lund
23. Länna

24. Nacka
25.  Sigtuna (Augusti 2021)
26. Skellefteå
27. Skärholmen
28. Solna (Augusti 2021)
29. Sundbyberg
30. Sundsvall
31. Södertälje
32. Tyresö
33. Täby
34. Umeå
35. Upplands Väsby 

36. Uppsala
37. Värmdö (Augusti 2021)
38. Västerås
39. Älvsjö
40. Årsta
41. Örebro
42. Östersund

Gymnasium
43. Södermalm
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STOCKHOLM

IES skolor 

FRÅN SKELLEFTEÅ I NORR  
TILL LUND I SÖDER9 av 10 

rekommenderar
IES som 

arbetsgivare



Om du har frågor kontakta oss gärna via 
recruitment@engelska.se 

“From the very start, IES was built on the conviction 
that a school must be a safe and calm workplace, in 
which teachers can teach and students learn. Our 
students want to do their best; that is why they have 
chosen us. Being a teacher at Internationella Engelska 
Skolan is about making a difference in a school with  
a clear direction and helping students reach their full 
potential. As a teacher you will be infused with a lot of 
energy from the international atmosphere, with both 
students and staff coming from many different 
countries, and with a common purpose.” 

Ta reda på mer om Internationella  
Engelska Skolan på www.engelska.se

BARBARA BERGSTRÖM,  
FOUNDER, INTERNATIONELLA  
ENGELSKA SKOLAN


