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Verksamhetsuppdrag 2007 (prel.)
Mål

Aktivitet

Ansvarig/a

1. I syfte att stärka VFU:n skall ett
nytt/reviderat avtal mellan kommunerna och HiG vara klart den sista juni
2007.

Ordförande i PUX och chefen för
Ordförande i PUX och
lärarutbildningen förhandlar efter bred lärarutbildningens chef
diskussion i kommuner och inom
HiG.

Vid årets slut har varje kommun en
kvalitetbeskrivning av den
verksamhetsförlagda utbildningen.

Varje kommun redovisar resultat
angående VFU utifrån uppställda
kvalitetskriterier. (Januari -08)

Förvaltnings-/skolcheferna

Samtliga lokala lärarutbildare har
tillgång till samt kan använda e-mail

Enkätuppföljning i varje kommun
Mail-alias till alla lokala samordnare

Förvaltningschefer och lokala
samordnare

Regionens skolledare och lärare/
forskare inom lärarutbildningen ges
möjlighet att mötas vid minst ett
tillfälle under året.

En konferens anordnas den 5 oktober.
Ordförande i PUX och
lärarutbildningens chef

Vid alla gymnasieskolor hos
Utbildningsledarna besöker
samarbetskommunerna har det år 2003 gymnasieskolorna. (Januari -07)
gjorda förtydligandet om fadderskap
följts upp.

Lärarutbildningens chef

Alla förskolors och grundskolors
rektorer har under lå 07/08 på
kommunvisa träffar följt upp sin
kommuns VFU tillsammans med
utbildningsledare från högskolan.

Utbildningsledare och samordnaren
för PUX besöker rektorern på
kommungemensamma träffar.

Vid årets slut har ledamöterna i PUX
en tydlig bild av hur institutionerna
arbetar med lärarutbildningen, dess
partnerskap inklusive nätverk.

Institutioner med lärarutbildning
lämnar på höstmötet en skriftlig
rapport om arbetet med
lärarutbildningen, dess partnerskap
och nätverksaktiviteter.

Prefekterna

2. Alla skolledare och lärarutbildare
har vid årets slut kunskap om vilken
forskning som bedrivs vid lärarutbildningen i Gävle.

Presentation av temaområdena vid en
regional skolledarkonferens den 5
oktober

Ordförande i PUX och
lärarutbildningens chef

Examensarbetsuppgifter kopplade till
skolutvecklings-/temaområden kan
identifieras inom kommunerna.

Inventering av officiella
skolutvecklingsområden inom
kommunerna

Förvaltningscheferna

Examensarbeten utgör delstudier
inom temaområden.

Projektledarna inom resp
temaområde

Lärarutbildningens chef
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3. Lärare inom lärarutbildningen har
vid årets slut deltagit i en orientering
om förskole- och skolverksamheten i
Söderhamn respektive i Sandviken.

Orienteringen äger rum i Söderhamn
under ht 07 (och i Sandviken vt 08)

Förvaltningscheferna inom området
skola i Söderhamn resp Sandviken
samt prefekterna

Högskolans lärare erbjuds att delta i
kompetensutvecklingsinsatser i
kommunerna via nätverken, de
adjungerade adjunkterna eller via
samordnaren i PUX

Inbjudningar

Förvaltningscheferna

Alla under året ianspråktagna lokala
lärarutbildare har utbildning för
uppdraget.

Utbildning genomförs i Hälsingland
och Gästrikland.

Förvaltnings-/skolchefer

En särskild tvådagars utbildning
genomförs för erfarna
förskollärare/lärare

Chefen för lärarutbildningen ansvarar
för beställning

Samordnaren i PUX tillsammans med
Idén om ett gemensamt lärande har lett En gemensam erfarenhets- och
inspirationsdag i IT-didaktik för lärare G. Fransson
till minst fem konkreta aktiviteter.
vid högskolan, skolledare och
förskollärare/lärare i kommunerna den
23 oktober.
Strukturerad samordning av aktiviteter Samordnaren i PUX
under vecka 44
Kurs i forskningsmetodik erbjuds alla
lärare i kommunerna.

Prefekten vid HS-institutionen

Kurs i handledning av examensarbete
Minst 30 gymnasielärare har påbörjat
vid gymnasieskolan erbjuds
en kurs för att kunna handleda
gymnasieelever i deras examensarbete. gymnasielärare

Prefekten vid HS-institutionen

Fler förskollärare/lärare än 2006 har
påbörjat en kurs i forskningsmetodik.

Minst 10 kommunala magistrander
antas under året.

Rekrytering görs inom temagrupperna.

Sambandet med Myndigheten för
skolutveckling fortsätter vad gäller
områdena ”LekaSpråkaLära”,
matematik och processledarutbildning.

Utbildning i LekaSpråkaLära avslutas Projektledare för respektive uppdrag
i juni.
är Marie Bendroth-Karlsson, Iiris
Attorps samt Åsa Morberg och
Kerstin Bragby.

Statistik ang PUX-regionens behov av
förskollärare/lärare är upprättad efter
gemensamma riktlinjer. Klart den 28
september.

Inventering av behovet av
kompletteringsutbildning bland
verksamma lärare

Projektledarna/huvudsökande i
temaområdena

Samordnaren i PUX

Möten med handläggare i
kommunernas personalfrågor

4. Regionens utvecklingsledare/
kvalitetsledare ingår i gemensamt
nätverk för kvalitetsarbete.

Träffar var tredje månad

Samordnaren i PUX

Vid årets slut finns kombinationsanställningar såväl vid högskolans
lärarutbildande institutioner som vid
skolor i kommunerna.

Utlysning av adjungerade adjunkter/
adjungerade lektorer

Förvaltnings-/skolchefer och prefekter
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