
 

Lärarjouren grundades tillsammans med Stockholms universitet Holding och KTH Holding. Lärarjouren 
är ett auktoriserat bemanningsföretag som hyr ut lärarvikarier till skolor i Storstockholm samt erbjuder 
läxhjälpstjänster. Lärarjourens expertisområde är vikarie- och läxhjälpsuppdrag som kräver hög 
ämneskompetens. 

 

Pressmeddelande    Stockholm 21 januari 2019 

 

Mikael Cederqvist 57 år (Vällingby) får priset ”Årets 

Gymnasieprofil” för sina vikarieinsatser inom gymnasieskola 

I fredags kväll utsågs Årets Vikarie för elfte året i rad. Lärarjouren vill tillsammans med 

moderbolaget Pedagogpoolen uppmärksamma lärarvikarier som har gjort en extra stor och 

betydelsefull insats på skolor runt om i Sverige. Mikael Cederqvist tilldelades 

hedersomnämnandet Årets Gymnasieprofil. 

”Det känns fantastiskt kul att ha fått utmärkelsen Årets Gymnasieprofil och jag känner mig verkligen 

uppskattad för det jobb som jag har gjort på mina olika vikarieuppdrag på gymnasieskola i 

Stockholm.”, säger Mikael. 

Juryns motivering för Årets Gymnasieprofil lyder: Hedersomnämnandet Årets Gymnasieprofil 

tilldelas en vikarie som har ett brinnande engagemang för skola och utbildning. Hans djupa 

ämneskunskap gör honom till en mycket uppskattad lärarvikarie, särskilt på gymnasieuppdrag. Han är 

pålitlig, kompetent, rutinerad och med sitt tydliga och strukturerade arbetssätt skapar han trygghet för 

eleverna. 

Det är förskolor och skolor som har nominerat vikarier som har uppfyllt kriterierna för Årets Vikarie. I 

juryn sitter Beata Kull, VD och grundare Lärargalan, Peder Hagen, VD Lärarjouren/ Pedagogpoolen, 

Carina Skeri, Universitetsadjunkt Uppsala Universitet och Björn Sundberg, Verksamhetschef 

Lärarjouren/ Pedagogpoolen. 

”Syftet med utmärkelserna är att skapa ett intresse kring lärarvikariens betydelsefulla roll och vikten av 

vuxna förebilder i skolan. Samtidigt vill vi hylla alla fantastiska vikarier” säger Peder Hagen, VD 

Lärarjouren/ Pedagogpoolen. 

Totalt 57 av de 1650 vikarier, som under 2018 arbetat på skolor genom skolbemanningsföretagen 

Lärarjouren och Pedagogpoolen blev nominerade till Årets Vikarie. 

 

För mer information kontakta:  

Mikael Cederqvist, vinnare hedersomnämnandet Årets Gymnasieprofil,  

0708-96 35 32, mikael.cederqvist@gmail.com  

Jessica Svensson, presskontakt Lärarjouren/ Pedagogpoolen,  

076-001 65 11, jessica.svensson@pedagogpoolen.se 

Peder Hagen, jurymedlem och VD Lärarjouren/ Pedagogpoolen,  

0708-72 97 53, peder.hagen@pedagogpoolen.se 
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