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Verksamhetsuppdrag 2009 – förslag
Förslaget utgår från det tidigare beslutade uppdraget för 2006-2008, som förlängs med ett år på grund av
utredningen av lärarutbildningen och utvärderingen av landets olika RUC.
Huvudområden:

1. Fortsatt implementering av lärarutbildningen och partnerskapet
2. Gemensamma utvecklingsområden med koppling till forskning
3. Kompetensutveckling
4. Samverkan och erfarenhetsutbyte

Mål

Aktivitet

Ansvarig/a

1. Fortsatt implementering av lärarutbildningen och partnerskapet
Varje partnerskolekommun har vid
årets slut gjort en kvalitetsbeskrivning
av den verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU) utifrån framtagen
handlingsplan.

Kvalitetsbeskrivning

Förvaltnings-/skolcheferna

Regionens lärare och HiG:s lärare
inom lärarutbildningen ges möjlighet
att mötas vid minst ett tillfälle under
året .

Gemensamt möte under året

Lärarutbildningens chef

Vid samverkansrådets höstmöte
föreslås ett nytt 3-årigt
verksamhetsuppdrag för 2010-2012

Ordförande i PUX och
lärarutbildningens chef initierar
diskussioner inom kommuner och
HiG.

Ordförande i PUX och
lärarutbildningens chef

På samverkansrådets höstmöte ges en
tydlig bild (innehåll, form och
förutsättningar) av hur samverkan med
kommunernas lärare/förskollärare
fungerar enligt partnerskapsavtalet.
Gäller särskilt matematik och svenska.

Institutioner med lärarutbildning
lämnar en skriftlig rapport om
innehåll, form och förutsättningar
angående samarbetet med
kommunerna enligt partnerskapsavtalet.

Institutionernas prefekter

Prefekterna

Fler ämnesdidaktiska nätverk förutom
de i svenska och matematik har
utvecklats.
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2. Gemensamma utvecklingsområden med koppling till forskning
Examensarbetsuppgifter kopplade till
gemensamma temaområden kan
identifieras inom kommunerna.*

Forskningsledare och förvaltnings/skolchefer

Inventering av utvecklingsbehov
utifrån kommunernas
kvalitetsredovisningar

En prefekt

Fortsättning på de av nedanstående
forskningsområden, som beviljas
anslag för 2009.*
Regionens skolledare och skolpolitiker Skolledarforum den 8-9 oktober
har vid årets slut deltagit i en konferens
angående forskning/skolutveckling
inom bl.a. temaområden.
Forum för ämnesdidaktik bjuder in
samtliga lärare inom lärarutbildningen
till presentations- och
diskussionssammankomster.

Skolchefen i Söderhamn,
samordnaren i PUX och
utbildningschefen i Region Gävleborg

Inbjudan till för forumets möten
Sekreteraren i Forum för
går till alla lärarutbildare – såväl inom ämnesdidaktik
som utom högskolan.
Info på PUX hemsida ”Forskning”

3. Kompetensutveckling
Regionens kommuner samordnar
kompetensutveckling bland sina lärare
i främst matematik, teknik och
engelska

Möten med kommunernas
personalhandläggarna inom området
skola/förskola

Personalhandläggarna

Högskolans lärare erbjuds att delta i
kompetensutvecklingsinsatser i
kommunerna via samordnaren i PUX

Inbjudningar

Förvaltningscheferna

Inventering av behovet av en särskild
endagsutbildning för erfarna
förskollärare / lärare som är lokala
lärarutbildare

Inventering genomförs i PUXregionen

Lokala samordnarna

Lärare inom lärarutbildningen har vid Besök i Ljusdal
årets slut deltagit i en orientering om
förskole- och skolverksamheten i en av
PUX-regionens kommuner
Gemensamma aktiviteter mellan
kommunerna och högskolan
genomförs under vecka 44

Förvaltnings-/skolchef

Möten med involverade kommun- och Samordnaren i PUX
ämnesrepresentanter

Forskningsledare och förvaltnings/skolchefer

Rekrytering av nya kommunala
magistrander

Forskningsledare och förvaltnings/skolchefer

Kommundoktorander medverkar i
forskningsprojekt
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Gymnasielärare inom yrkesförberedande program har under ht påbörjat en
kurs för att kunna handleda
gymnasieelever i deras projektarbete.

Kurs i handledning av projektarbete
vid gymnasieskolan erbjuds
gymnasielärare

Prefekten vid HS-institutionen

Regionens rektorer har deltagit i en av
högskolan arrangerad seminarieserie
angående implementeringen av IUP.

Högskolan erbjuder en seminarieserie

Prefekter och samordnaren i PUX

Lärare inom grundskolan har under
året påbörjat kurs i bedömning och
betygssättning med anledning av IUP
och mål i åk 3.

Högskolan erbjuder kurser

4. Samverkan och erfarenhetsutbyte
RUC:s rikskonferens anordnas den 28Konferens i Högbo
29 april
Nätverket med utvecklingsledare/
kvalitetsledare inom regionen
fortsätter.
Vid årets slut finns kombinationsanställningar såväl vid förskolor/
skolor i kommunerna som vid
Högskolan.
PUX-regionens dimensionering av
lärarbehov åren 2012 resp 2017
redovisas vid samverkansrådets
vårmöte liksom utredningarna om en
förändrad lärarutbildning och
auktorisation av lärare.

Samarbete med Skolverket i Lärarlyftet har lett till start av kurser.

Samordnaren tillsammans med PUX
au
Samordnaren i PUX

Utlysning av adjungerade adjunkter/
adjungerade lektorer såväl i
förskolor/skolor som på Högskolan

Förvaltningschefer och
prefekter

Möten med handläggare i
kommunernas personalfrågor inom
området förskola/skola

Samordnaren i PUX

Fortsatt inventering av behovet av
kompletteringsutbildning/fortbildning
bland verksamma lärare

Förvaltningscheferna

Möten med regionens friskolors
handläggare i personalfrågor

Samordnaren i PUX

Prefekterna tillsammans med
Erbjudande av efterfrågade kurser och samordnaren
aktiviteter

* Följande temagrupper har erhållit medel för 2009:
- Learning Study i matematik/Praxisnära forskning i matematik; Iiris Attorps
- Rekonstruktion av forskningsmiljön EarlyChildhood Education; Christina Gustafsson och
Elisabeth Björklund
- IKT i lärarutbildningen; Göran Fransson
- Genusperspektiv i skola och högre utbildning; Anita Hussénius
- Induction V- från nybörjare till auktoriserad lärare; Åsa Morberg
- Entreprenörskapets didaktik i skolan; Pär Vilhelmsson
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- Läs- och skrivutveckling, Charlotte Engblom
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