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Susanne Svensson är ny VD för
Lärarfortbildning
Lärarfortbildning AB rekryterar Susanne Svensson som ny VD. Susanne
Svensson har suttit i Libers koncernledning och varit affärsområdeschef på
Postnord.
- Med Susanne får vi en VD med gedigna erfarenheter av såväl läraryrket,
utbildnings- och förlagsbranschen som av företagsledning och
affärsutveckling, säger Lärarfortbildnings styrelseordförande Ann-Charlotte
Eriksson

Lärarfortbildning AB är helägt av Lärarförbundet och i bolaget ingår också
Lärarförlaget och Lektionsbanken.se. Verksamheten består av att lärare och
skolledare ska utbilda lärare och skolledare utifrån professionens behov av
praktiknära lösningar och beprövad erfarenhet. Grundfilosofin är att utveckla
Sveriges viktigaste yrken– lärare och skolledare.
Susanne Svensson är själv utbildad gymnasielärare. Hon har jobbat i
läromedels- och förlagsbranschen, där hon varit förläggare och förlagschef
som jobbat mycket med digitalisering. Men hon har också erfarenhet av att
vara högt uppsatt chef, affärsutvecklare och strategisk rådgivare inom andra
branscher.
- Det känns fantastiskt roligt att komma till Lärarfortbildning. För mig är det
viktigt att läraryrket är en stark och inflytelserik profession. Vårt bidrag till
det är att ge Sveriges lärare och rektorer goda möjligheter att utveckla sin
kompetens. Där ska Lärarfortbildning vara det självklara valet, säger Susanne
Svensson.
Susanne Svensson är rekryterad för att se till att fler lärare och skolledare får
möjlighet till kvalificerad kompetensutveckling genom Lärarfortbildning, att
verksamheten utvecklar fler strategiska samarbeten och internt skapar
synergier.
- Med Susanne som VD så kommer Lärarfortbildning att fortsätta att bidra till
läraryrkets professionalisering och att skapa ett påtagligt värde i lärarnas
vardag samt tillföra en god medlemsnytta, säger Lärarfortbildnings
styrelseordförande Ann-Charlotte Eriksson.
Susanne Svensson tillträdde sin tjänst den 1 januari 2020.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som
utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt
professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna
utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i
fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.
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