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(a) Kvalitetsutveckling – resultat och effekter 2009
Mål: Främja förnyelse i grundutbildningen
Resultat av olika åtgärder
Revideringar av allmänt utbildningsområde II och III har genomförts som planerat.
En gemensam för högskolan och kommunerna web-baserad utvärdering genomfördes i slutet av hösten.
Ett förnyat samtal med friskolorna inleddes i december.
En strategi för IT i lärarutbildningen är under utarbetande.
Samlade effekter

Allmänt utbildningsområde bildar nu en bättre sammanhållen enhet med progression.
Ingen effekt har ännu hunnit märkas.
Ingen effekt har ännu hunnit märkas.
Ingen effekt har ännu hunnit märkas.
Mål: Tillgodose såväl studenternas som arbetsmarknadens behov av kunskap och kompetens
Resultat av olika åtgärder
Fortbildningskurser för lärare, förskollärare och barnskötare har utarbetats, sålts och genomförts.
En konferens, SVIT09, om nyttjandet av IT/medier i förskolan/skolan genomfördes i oktober i samarbete med
partnerskolekommuner, Utbildningsradion, Film Gävleborg och region Gävleborg.
En gemensam konferensdag för lokala lärarutbildare och lärare vid högskolans lärarutbildning hölls i oktober
för att tillgodose varandras behov av kompetens avseende den verksamhetsförlagda delen av lärarstudenternas
utbildning.
Samlade effekter

Effekten kan ej avläsas på högskolan
Bättre samarbete mellan nämnda aktörer och spridning av kunskap till såväl studenter som förskollärare/lärare.
Ökat samarbete mellan de olika kategorierna lärarutbildare.
Mål: Öka exponeringen för vetenskapssamhällets kvalitetsbedömning av forskningen
Resultat av olika åtgärder
En masteransökan för lärarutbildningen har utarbetats och lämnats in till Högskoleverket.
En inventering av högskolans lärarkompetenser med relevans för lärarutbildningen har gjorts.
Fyra ansökningar till VR lämnades in från olika forskargrupper.

Samlade effekter
Publikationer och kompetenser har synliggjorts.
Inför examensrättsansökningar har rekryteringar som krävs synliggjorts.
Ingen effekt kan ännu avläsas.

Mål: Främja effektivitet, tillgänglighet och service
Resultat av olika åtgärder
En utredning om studenternas rörlighet i programmet, studieavbrott och studieavhopp har genomförts.
En blankett för lärarstudenternas individuella studieplaner har utarbetats.
En lathund för högskolans kontakter med kommunerna i samband med verksamhetsförlagd utbildningen har
utarbetats.
Lärarutbildningens och lärarutbildningskansliets hemsida har uppdaterats.

Samlade effekter
Utredningen ledde till större tydlighet om lärarstudenters val av studievägar, om antal avhopp, indikationer på
vilka studenter som ska följas upp, vilka som ska uppmanas att ta ut examen och vilka som inte fullföljt sin
utbildning.
Ingen effekt kan ännu avläsas.
Ingen effekt kan ännu avläsas.
Färre muntliga frågor ställs till kansliets medarbetare.

