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Till Högskoleverket

Kortfattad beskrivning av RUC vid Högskolan i Gävle (Ert dnr 849-3528-06)
Vid Högskolan i Gävle inrättades som ett treårigt projekt ett RUC 1999. Detta fick
benämningen Pedagogiskt Utvecklingscentrum Gävleborg, förkortat PUX. Efter utvärdering
av projektet permanentades verksamheten 2002.
PUX kan beskrivas som en arena där olika aktörer i kommunernas förskolor/skolor och
högskolan befinner sig beroende på vilken samverkansaktivitet det handlar om. Kärnan i
verksamheten är den verksamhetsförlagda utbildningen, där ett generellt avtal skrivits med
tolv kommuner. Dessa kommuners förvaltnings-/skolchefer ingår i ett samverkansråd
tillsammans med chefer inom lärarutbildningen (tre prefekter), ordförande i
Lärarutbildningsnämnden, chefen för lärarutbildningen, ansvarig tjänsteman för den
verksamhetsförlagda utbildningen samt undertecknad som tjänsteman. Det bör observeras att
ordförande i samverkansrådet är en av kommunernas förvaltnings-/skolchefer.
Se gärna http://www.hig.se/pux/organisation.html angående organisationen.
Undertecknad är samordnare, dvs den som är anställd för att organisera verksamheten – en i
huvudsak mäklande uppgift. Ett nära samarbete äger rum med den personal som finns inom
lärarutbildningskansliet. Huvudman är högskolan, men kostnaden för att organisera
samverkansuppgiften delas lika mellan å ena sidan Gävleborgs kommuner, Tierps och
Älvkarlebys kommuner och å andra sidan Högskolan i Gävle.
1. Hittillsvarande verksamhet
Samverkansrådet föreslår Lärarutbildningsnämnden, som beslutar, vilken verksamhet det
önskar få till stånd i perioder om tre år. Det kallas numera att PUX får ett verksamhetsuppdrag
av nämnden. Utförarna är personal inom skolväsendet i Gävleborg och norra Uppland samt
inom högskolan. Verksamhetsplaner och verksamhetsuppdrag framgår av
http://www.hig.se/pux/verksamhet.html.
Inför varje kalenderårs slut och inför högskolans verksamhetsrapport sammanställs vad som
gjorts i samverkan mellan förskolor/skolor och Högskolan i Gävle. För åren 2004 respektive
2005 framgår det av http://www.hig.se/pux/Protokoll/Protokoll%20050210/bilaga1.PDF och
http://www.hig.se/pux/Verksamhet/verksamhetsberattelse05.pdf
Verksamhet för åren dessförinnan framgår av http://www.hig.se/pux/verksamhet.html.
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2. Framtidsperspektiv för de närmaste åren
Ett visst samarbete finns med Gävleborgs kommuner och landsting genom att vi t.ex.
samordnar träffarna med skolcheferna. Det finns förutsättningar för att detta samarbete skall
kunna utvecklas.
Samarbetet med Myndigheten för skolutveckling kan också utvecklas. Vi hoppas få till stånd
ett samarbete vad gäller matematikdidaktik och skillnaden mellan flickors och pojkars
skolprestationer.
Verksamhetsuppdraget för 2006-2008 är beslutat av Lärarutbildningsnämnden, men kan
revideras efter årsrapporterna:
http://www.hig.se/pux/Verksamhet/Verksamhetsuppdrag%2006-08.pdf
3. Övrigt
Om protokollen från samverkansrådets och dess arbetsutskotts möten kan vara av intresse så
återfinns de här: http://www.hig.se/pux/protokoll.html
Kommunikation med rektorerna/förskolecheferna, dvs de pedagogiska ledarna i regionen,
äger för det mesta rum via e-mail och med hänvisning till aktuella aktiviteter som annonseras
på hemsidan. De olika delarna på hemsidan framgår av http://www.hig.se/pux/index.html
Med vänlig hälsning
Margareta Bäckström
Samordnare i PUX
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