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Närvarande:
Pär Jerfström, Hofors
Anita Båth, Ljusdal (ersättare för Pär Frohm)
Solveig Landar, Ovanåker
Lars Broberg, Tierp
Stefan Meuller, Ockelbo
Barbro Berglind, Sandviken
Margareta Högberg, Söderhamn
Roger Fält, Hudiksvall(ersättare för Bengt Friberg)
Kerstin Brannerydh, Älvkarleby
Carola Helenius-Nilsson, Gävle t.o.m. kl 14.10
Roy Nilsson, HiG
Lennart Öhlund, HiG
Carin Röjdalen, HiG
Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund
Walter Nordkvist, Skolledarförbundet, Gävleborg
Britt-Marie Westman, Lärarförbundet
Göran Larsson, Friskolorna Gävleborg
Britt Inger Stein Öhrnell, Myndigheten för skolutveckling
Agneta Dahlkvist, Sandviken
Margareta Bäckström, PUX
Mikael Krigh, sekreterare
Anmält förhinder
Anita Hussenius
Tore Nilsson, HiG
Christina Bratt, Bollnäs (ersättare för Bertil Lundquist)
Ej närvarande:
Christel Mjörnheim, Myndigheten för skolutveckling
Övriga närvarande:
Sven Erik Lindestam, Jämrum fr.o.m. kl 13.30
Calle Dandanell Gävleborgs kommuner och landsting fr o m kl 15 00

Mötets öppnande
Margareta Högberg, ordförande, öppnade mötet och lämnade ordet till
Barbro Berglind som hälsade alla välkomna och berättade om
Kunskapskontorets nya lokaler i Sandviken.

§25 Mötets öppnande

Information angående angeläget skolutvecklingsprojekt i
§26 Information
Sandvikens kommun
angående angeläget
Mona Wiklander informerade om projektet ”Att skriva sig till läsning – skolutvecklingspå dator” som bedrivs på Kungsgårdens skola.
projekt i Sandvikens
Projektets syfte är att lära barnen läsa och skriva utan penna d.v.s. med
kommun
hjälp av datorer. Idén kommer från Arne Tragetons forskningsprojekt som
behandlar detta d.v.s. att lära sig läsa och skriva med hjälp av dator och
inte som traditionellt med hjälp av papper och penna.
Läs mer på Kungsgårdens skolas hemsida:
http://www.sandviken.se/2.17c47791031c95324d8000991.html
Seminarium om detta kommer att hållas på SVIT-konferensen den
31 oktober.
Val av mötessekreterare
§27 Val av
Mikael Krigh valdes till mötets sekreterare.
mötessekreterare
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under ”Övriga frågor”.

§28 Godkännande
av dagordning

Val av protokolljusterare
Barbro Berglind utsågs att tillsammans med ordförande justera
protokollet.

§29 Val av
protokolljusterare

§30 VerksamhetsVerksamhetsuppdraget 2006
Margareta Bäckström föredrog ur ”Verksamhetsuppdrag 2006” vad som
uppdraget 2006
är genomfört respektive vad som är kvar att genomföra.
Partnerskapsavtalet – var står vi nu?
Margareta Högberg introducerade en gruppdiskussion angående
partnerskapsavtalet. De gruppvisa diskussionerna utmynnade i en kort
redovisning per grupp.
Grupp 1:
Diskussionen rörde sig runt frågor om hur VFU:n är organiserad. Vem
tillgodogör sig den ersättning man får? Organisationen är olika på
grundskola och gymnasium. I grundskolan delar arbetslaget på
ersättningen, medan ersättningen på gymnasiet tilldelas den ansvarige
läraren.
Grupp 2:
Hur ser avtalet ut och hur fungerar det i verkligheten? I ett nytt avtal bör
man ta upp hur man kvalitetssäkrar VFU. Enkäter angående kvaliteten
bör sammanställas över kommungränser. Kvalitetskriterier ska ingå i
avtalet.
Grupp 3:
Vad är nyttan för kommunerna med detta samarbete? Rektorerna är
väldigt viktiga i detta arbete. Kommunerna ska ta initiativ till samarbete
med högskolan som t.ex. temagrupper.
Grupp 4:
Rektorerna viktiga! Yrkesutbildningen inom lärarutbildningen ligger på
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§31 Partnerskapsavtalet – var
står vi nu?

kommunen. Arbetet med VFU ska ingå i det dagliga arbetet på skolorna.
Organisationsfrågor och fackliga frågor tar för stor plats.
Vid redovisningen framkom att det är viktigt att visa vad kommunerna
får tillbaka från HiG för sitt engagemang i VFU. Diskuterades också att
det är viktigt att efter avslutad utbildning genomföra en uppföljning av
vad studenterna tyckte om utbildningen och den verksamhetsförlagda
utbildningen.
§32 Analys av
Analys av kommande lärarbehov i regionen
Margareta Högberg introducerade en gruppdiskussion angående det
kommande
kommande lärarbehovet i regionen. De gruppvisa diskussionerna
lärarbehov i
utmynnade, även här, i en kort redovisning per grupp.
regionen
Grupp 1:
En gemensam processinventering inklusive de fristående skolorna bör
genomföras.
Grupp 2:
Det saknas behöriga lärare. Det är svårrekryterade grupper.
Saknas måluppfyllelse. Behövs en behovsorienterad bemanningsprincip.
Grupp 3:
Det behövs en gemensam modell för att analysera behovet i regionen.
Grupp 4:
Behöver specificera det framtida behovet, kan vara andra kompetenser än
idag. Informera HiG om vilka behov som kommer att finnas om 5 – 10
år. Nya ämneskombinationer kan behövas i framtiden.
Vid diskussion efter redovisning framkom önskemål om att man bör
skapa nätverk i PUX:s regi som genomför inventeringar i regionens
kommuner vad gäller kommande lärarbehov.
Detta uppdrag kan ingå i PUX:s verksamhetsuppdrag 2007.
Rapporter

§33 Rapporter

a) Minnesanteckningar från RUC-möte i Falun.
Informationen föranledde inga frågor.

Bilaga 1

b) Antal registrerade lärarstuderande ht 06
Informationen föranledde inga frågor.

Bilaga 2

c) Kompetensutveckling av barnskötare – lägesrapport
Efter ett möte med Inger Hedman i augusti bildades ett nätverk med
uppgift att arbeta för kompetensutveckling av barnskötare till
förskollärare. Minst 30 intresserade barnskötare måste finnas för att
utbildningen ska kunna erbjudas. Viktigt att föra en diskussion om
behörighetsfrågor inför den eventuella utbildningen.
d) Minnesanteckningar från möte med MSU
Informationen föranledde inga frågor.

Bilaga 3a-c

e) ”Vad forskar man om på Högskolan i Gävle”
Gymnasieskolorna i Gävle har haft önskemål om att forskarna vid
HiG ska presentera sin forskning. Forskare har genomfört
presentationer men uppslutningen från gymnasieskolorna har varit
dålig, vilket innebär att dessa presentationer inte kommer

Bilaga 4
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att genomföras igen.
f)

Kommun- och högskolegemensamma aktiviteter vecka 44
Kommunerna har önskat en gemensam presentation av samverkan
mellan HiG och kommunerna under vecka 44. På PUX:s hemsida
återfinns nu en sådan.

NT-spåret – inför förnyad ansökan
§34 NT-spåret – inför
Maria Strand Öhman informerade om NT-spåret. Det är ett projekt som
förnyad ansökan
arbetar för att öka intresset för naturvetenskap, teknik och
entreprenörskap. Inför förnyad ansökan önskas synpunkter och
kommentarer. Har man nåtts av information om NT-spåret och vilken
nytta har man haft av projektet? Hur skulle ni vilja nyttja projektet?
Synpunkter inför den förnyade ansökan måste vara Maria tillhanda inom
en månad d.v.s. före den 7 november. Maria nås via e-post: moa@hig.se
Läs mer på NT-spårets hemsida: http://www.hig.se/ntsparet
Jämrum – info
Sven Erik Lindestam, projektledare, informerade om Jämrum.
Målgrupper är förskola, skola, gymnasieskola samt vuxenutbildning.

§35 Jämrum – info
MSU - info

Jämrum ska stödja pedagogisk verksamhet i jämställdhetsarbete och även
vara inspirationskälla för detta arbete.
Fokus har under året varit att utbilda skolledare. Under nästa år kommer
fokus, även då, att ligga på att utbilda skolledare men också på att vara
resurs i utvecklingen av gymnasieskolan, stödja arbetet med
likabehandlingsplan samt stödja arbetet med betygsresultat (könsfördelning).
Läs mer på Jämrums hemsida: http://www.jamrum.nu
Myndigheten för skolutveckling – info
BrittInger Stein Öhrnell informerade om MSU:s arbete.
MSU stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre
resultat. Skolledare, lärare och skolchefer är de främsta målgrupperna.
BrittInger presenterade ett urval av alliansens 143 punkter (bilaga)
hämtade ur skriften ”Mer kunskap – en modern utbildningspolitik”.
Se hela skriften:
http://www.maktskifte06.se/fileadmin/Upload/pdf/Skolgruppen_slutrapp
ort.pdf
Samverkansrådets möten år 2007
Rådet beslutade hålla möten enligt förslag d.v.s. 22 februari på HiG,
4 maj i Bollnäs och 28 september i Hofors

§36 Samverkansrådets
möten år 2007

Övriga frågor
- Ansvariga IT-personer i Hofors och Tierp
Margareta Bäckström vill ha in namn på ansvariga IT-personer
enligt ovan.
- Skolforum 30/10 – 1/11
Lennart Öhlund informerade om Skolforum där N- och
P- institutionerna har en gemensam monter. Maria Modee på
N-institutionen och Camilla Gustafsson på P-institutionen kan
kontaktas för biljetter.

§37 Övriga frågor
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- Regionala tillväxtprogrammet
Calle Dandanell, Gävleborgs kommuner och landsting, informerade om
Tillväxtprogrammet och konferensen ”Tillväxtkonferens Ungdomar”
som genomförs 16-17 november på Bollnäs folkhögskola.
För ytterligare information: http://www.tillvaxtgavleborg.se

Mötets avslutande

§38 Mötets
avslutande

Nästa möte kommer att äga rum den 22 februari på Högskolan i Gävle.

Vid protokollet

Mikael Krigh
Sekreterare

Margareta Högberg
Ordförande

Barbro Berglind
Justerare
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