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Mötets öppnande
Margareta Högberg, ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Presentation av en idé om lärarauktorisation
Åsa Morberg redogjorde för SOU 2008:52 ”Legitimation och skärpta
behörighetsregler”. Utredningen föreslår att legitimation av lärare skall vara
ytterligare ett sätt att öka kvalitén i grundskolan och på gymnasiet. Utredningen har
kallat det första året efter lärarexamen för provår, då den nyexaminerade läraren ska
ha rätt till arvoderad mentor. Mentorn ska både stödja samt vara delaktig i
bedömningen av läraren. Rektor ska besöka läraren vid minst två tillfällen under
året. Problemet ligger i att vara mentor, stödjande och samtalande men dessutom
tillsammans med rektor vara bedömare, anser Åsa Morberg. Enligt SOU 2008:52
ska den utbildning som läraren har från sin grundläggande lärarutbildning placera
läraren rätt i utbildningssystemet.
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En lärare kan bli ”särskilt kvalificerad lärare” efter att ha genomgått lärarexamen,
provår, legitimation och därefter genom särskild meritering i form av ett eget arbete,
skolutvecklingsarbete eller dylikt. Detta kommer att innefatta licentiatexamen för
tidigare- och senarelärare och doktorsexamen för gymnasielärare. Förskollärare ska
kunna bli ”särskilt kvalificerade förskollärare”. Allt detta ska ske under en
övergångstid på åtta år. Lärarlyftet borde kunna användas i legitimeringssyfte.
Kostnaden för staten blir 800 miljoner kronor per år under åtta års tid. En
kvalitetsindikator kommer att vara att den lärare som ska sätta betyg måste vara en
legitimerad lärare, vilket är en väg att öka mängden examinerade lärare i alla
skolformer.
På fråga från Morberg förklarade de kommunala företrädarna att ett
"legitimationsprojekt" är av intresse och en vilja att stödja ett sådant finns.
Länk till Legitimationsutredningen SOU 2008:52:
http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/105620
Val av mötessekreterare
Beslut: Katharina Andersson valdes till mötets sekreterare.

Godkännande av dagordning
Beslut:
Dagordningen godkändes med följande tillägg: framläggandet av lärarstudenternas
examensarbeten, Café NyfikeT, lärarutbildardag den 9 oktober, Skolledarforum den
8-9 oktober 2009, konferens hos Skolverket den 15-16 oktober angående mål och
prov i åk3.
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Val av protokolljusterare
Beslut: Åsa Morberg valdes av mötet att justera protokollet
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Val av kommunala ledamöter i LuN:s beredningar
Beslut: LuN föreslås besluta enligt nedan.
Forskningsberedningen:
Inga Malm, Söderhamn, ordinarie ( ersätter Lennart Gustafsson )
Suppleant för I. Malm väljs senare.
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beredningar
Grundutbildningsberedningen:
Lars Walter, Sandviken, suppleant för Anne Åkerlöf (Sandviken)
Meddelades att Tomas Larsson, Ovanåker, lämnar sitt uppdrag i beredningen, varför
en ny ordinarie ledamot måste väljas. Eftersom I. Malm , som hittills varit suppleant
för T. Larsson, går in som ordinarie i forskningsberedningen, så måste även en
suppleant väljas senare.
Beredningen för Lp90:
Katarina Åkersten Gustavsson, Sandviken, suppleant för Stefan Meuller (Ljusdal)
Kvarstående ledamöter i beredningarna:
Forskningsberedningen: Jan-Erik Liljergren, ordinarie; Walter Nordkvist, suppleant
Grundutbildningsberedningen: Eva Eklund, ordinarie; Lisa Kristensen, suppleant
Anne Åkerlöf, ordinarie
Beredningen för Lp90: Walter Nordkvist, ordinarie; Inga Bostrand, suppleant
Stefan Meuller, ordinarie
Val av ledamot i PUX arbetsutskott
Beslut: LuN föreslås besluta att Solveig Landar, Ovanåker, ersätter Bengt Friberg
under 2009 med förlängning under 2010.
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Val av ordförande i PUX 2009-2010
Beslut: LuN föreslås besluta att Solveig Landar, Ovanåker, blir ny ordförande i
PUX.
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Uppföljning av föregående möte i samverkansrådet
- Enkätsvar från regionens rektorer om matematik, teknik, engelska,
naturvetenskapliga ämnen och yrkesämnen
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M Bäckström redovisade enkätsvaren från regionens rektorer rörande matematik,
teknik, engelska, naturvetenskapliga ämnen och yrkesämnen. Bilaga 1
I det sammanhanget presenterade hon också vad den nyinrättade Skolinspektionen
kommer att granska under det första verksamhetsåret. Dit hör ämnet matematik,
men också lärares utbildning och behörighet för den undervisning de skall bedriva,
samt hur gymnasieskolorna arbetar med elevers studieavbrott. Bilaga 2
Åtgärdsförslag i matematik: Sören Hector och Mirko Radic från N-institutionen
redovisade den s.k. Ovanåkersmodellen, som blivit en förebild för andra kommuner
i landet i lärarfortbildningssammanhang. Hector och Radic föreslår andra
kommuner att för lärarlyftspengar låta lärare gå kursen ”Didaktisk verkstad i
matematik”, 15hp, under två år. Föreläsningar kan ges i kommunen kl. 14 – 17 var
tredje vecka. Däremellan tid för studier för de deltagande lärarna varje vecka genom
arbetet i arbetslag, grupparbetstid och tid med kommunens matematikutvecklare.
HiG kan på det sättet ge undervisning med statliga medel, så att kommunen inte
behöver köpa kursen och kommunen kan använda sina lärarlyftspoäng.
Kontakt kan tas med Sören Hector, shr@hig.se, 026-64 87 84 ( 070-461 60 86) eller
Mirco Radic, mrc@hig.se, 026-64 87 83.
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Bilaga 1
Bilaga 2

Hur Ovanåker gick till väga finns beskrivet i bilaga 4 till PUX au:s protokoll den 8
april 2008: http://www.hig.se/pux/bilaga4.pdf
Efter redovisningen av Legitimationsutredningens förslag uppstod frågan om
studierna är till gagn eller ej för de lärare som inte har matematik i sin
grundutbildning eftersom legitimationen enbart kan ges i ämnen som ingår i
lärarexamen.
Åtgärdsförslag i teknik: Edvard Nordlander redovisade svårigheter och möjligheter
med forskarskolan TUFF (Teknikutbildning för framtiden), som HiG ger
tillsammans med Stockholms universitet och KTH. Det svåra är att få ekonomin för
licentianderna att fungera och att få sökanden från vår region. M. Högberg
meddelade att Söderhamn eventuellt kan ha löst sina problem för en sökande från
sin kommun.
Åtgärdsförslag i engelska: Prefekt Tore Nilsson föredrog tankarna på en kurs i
engelska på distans med tre träffar per termin förlagda till fredag eller lördag och
med intag både höst och vår vilket ger fler möjligheter för lärare att gå. Här finns
även möjlighet att förlägga undervisning på andra orter än Gävle.
Kontakt kan tas med Tore Nilsson, tnn@hig.se, 026-64 85 05 ( 070-650 80 11)
- Kurs för gymnasielärare i handledning av projektarbeten samt kurs om 15 hp för
verksamma tidigarelärare angående bl.a. mål, observation och bedömning (med
tanke på målen i åk3)
Tore Nilsson talade om kursen ”Handledning av projektarbeten” för gymnasielärare.
Den ges med start ht-09 med skrivprocess och vetenskaplig metod i tid för att
matcha gymnasieskolans planering av sina projektarbeten.
Nilsson redogjorde även för den kommande kursen i ”Betyg och bedömning för
tidigare skolår”, som kommer att erbjudas inför Vt-09. Kursens upplägg är två
teorikomponenter som följs av två valbara delar, allt beroende på vilka ämnen man
undervisar i. Kursen kommer att ges med tre olika kurskoder för att erbjuda
variation och valmöjligheter. 22,5 hp kan också bli 30hp beroende på behov och
intresse. Anmälan kommer att kunna göras på en efteranmälningsblankett efter den
15 oktober. Skriftligt förslag fanns att ge synpunkter på .
Meddelande om ovanstående kommande två kurser lämnas skolledarna via PUX.
- Högskoleverket ifrågasätter inte längre HiG:s rätt att utfärda lärarexamen
http://www.hig.se//web/pressmeddelande080617.html

- Studenters svårigheter att skriva på akademisk nivå
http://www.hig.se/rekt_kansli/fnyl/PROTOKOLL/2008/bilagor/bil25,6.pdf

- Angående gymnasieutredningen: Ett högskole- och kommungemensamt
remissvar avseende gemensamma anställningar inom högskola och skola likt
förhållandet inom vårdområdet.
Svar hann inte skrivas, eftersom tiden var för knapp.

Uppföljning av verksamhetsuppdraget
M. Bäckström redogjorde utifrån årets uppdrag i PUX för vad som kunnat
genomföras fram till innevarande möte.
Söderhamns kommun meddelade planer på att anställa en adjungerad lektor i
matematik från HiG ; en motsvarighet till högskolans anställning av adjungerade
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§ 38
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adjunkter.
Orsakerna till Lärarlyftets allt för få studenter diskuterades.
Synpunkt framfördes att HiG måste säkerställa examensrätten genom att t. ex. vara
noga med kvaliteten på VFU-placeringarna samt den ämnesdidaktiska och
didaktiska forskningen. Även betydelsefullt om dimensioneringskonferensen har en
kommunal representant med från vår region.
Slutligen diskuterades hur samtalet om lärarutbildningen förs och med vilka
värderande ord, eftersom det kan vara viktigt för att behålla lärarutbildningen i vår
region. I det ligger också regionens köptrogenhet.

uppdraget

PUX-samarbetet under 2009-2010
Arbetsutskottet i PUX föreslår att den utgående 3-årsplanen ersätts av en 1-årsplan
eftersom den nya Lärarutbildningsutredningen beräknas komma med omfattande
förändringar. Den presenteras den 3 december. Den nya planen ska vidareutveckla
det redan pågående arbetet i väntan på nya direktiv. Det innebär bland annat att
extrahera ny kunskap ur de kvalitetsredovisningar som görs, att diskutera hur den
kommunala representationen ska göras mera representativ och att utröna
kommunernas syn på forskning. Dessutom borde en diskussion föras hur
lärarutbildningen ska göras mer attraktiv för duktiga studenter. Kanske genom att
minska antalet studieplatser eller genom att pressa upp lönerna genom högre
akademisk meritering.
Rådet antog utskottets förslag.

§ 39 PUXsamarbetet
under 20092010

Mötesdatum 2009
Mötesdatum för PUX 2009 fastställdes till fredagarna 13 februari, 15 maj samt 23
oktober.

§ 40
Mötesdatum
2009

Information
- Utvärdering av landets olika RUC
PUX samverkansråd föreslår att RUC förstärks och förtydligas.

§ 41
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Bilaga 3
Bil 34
Bilaga
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

- Minnesanteckningar från RUC:s riksmöte i Kristianstad Bilaga 3
- Arbetsgrupp för RUC-konferens i PUXs regi den 28-28 april 2009
Arbetsutskottet utgör arbetsgrupp.
- Minnesanteckningar från lärarutbildningekonvent i Jönköping Bilaga 4
- Info om den korta kursen för blivande lokala lärarutbildare Bilaga 5

- Utfallet av lärarlyftskurser för HiGs del ht 2008 Bilaga 6
- Kurser/forskarskolor som erbjuds i samverkan med Skolverket inför vt 2009
http://www.hig.se//web/lararlyftet.html

- NT-spåret
http://www.hig.se/ntsparet/

- Antagningsstatistik ht 2008 Bilaga 7

Övriga frågor

§ 42

Under vecka 51 kommer samtliga examensarbeten att ventileras. Deltagare från
kommunerna är välkomna och kan finna information om tid och plast för ventilering
på www.hig.se ca en vecka före.

Övriga
frågor
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Café Nyfiket bjuder in till träffar om ma-no-teknik-didaktik för pedagoger där man
bjuder på fika för intresserade. Första träffen den 7 oktober handlar om Rymden och
den 14 oktober är temat Miljö och energi. Information finns på
www.hig.se/NTsparet/ där programmet i sin helhet för café Nyfiket finns.
Det 9 oktober är det Lärarutbildardagen på HiG. Dit är samtliga lärarutbildare
välkomna oavsett om man är högskoleförlagd eller finns i regionens skolor.
Nästa år den 8-9 oktober 2009 kommer skolledarforum att gå av stapeln i
Söderhamn. Slås samman med det som hittills kallats ”Skolans/förskolans roll i
lärarutbildningen”.

Vid protokollet

________________________
Katharina Andersson
Sekreterare

_________________________
Margareta Högberg
Ordförande

______________________________
Åsa Morberg
Justerare
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