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Avtal mellan Högskolan i Gävle och kommunerna inom PUX avseende
samverkan inom ramen för lärarprogrammen.
Syfte
§ 1. Syftet med samverkan mellan Högskolan i Gävle och kommunerna är att skapa goda
förutsättningar för att utbilda lärare med den kompetens som examensordningen föreskriver och
som preciseras i utbildningsplaner och kursplaner. Under studentens verksamhetsförlagda
utbildning (VFU) har kommunen och högskolan ett gemensamt utbildningsansvar.
Samverkan syftar vidare till att genom lärarutbildningen främja forsknings- och
utvecklingsarbeten såväl inom skolan som på högskolan samt bidra till båda parters
kompetensutveckling.
En väl fungerande VFU, tillika partnerskap med regionens kommuner, borgar för en vitalisering
av skolutveckling och forskning om skolan i såväl kommunerna som inom Högskolan utifrån
gemensamma behov och frågeställningar.
Kommunens ansvar
§ 2. Lärarstudent knyts till en partnerskola under utbildningens första termin. Med partnerskola
avses en förskola, skola eller ett skolområde. Partnerskolan har ett ansvar för studenten under hela
utbildningen. Detta ansvar syftar till att underlätta för studenten att upprätthålla en regelbunden
kontakt med partnerskolan även utanför VFU-perioderna. Partnerskolan ger möjlighet att förlägga
studentens VFU till olika verksamheter, för att på så sätt bredda studentens erfarenheter.
Kommunens del i ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen beskrivs, vad avser innehåll
och genomförande, i en kommunal handlingsplan.
§ 3. Lokal lärarutbildare ska vara legitimerad förskollärare eller lärare. Kommunen ansvarar för
att den lokala lärarutbildaren har adekvat utbildning för uppdraget och har genomgått eller ämnar
genomgå kurs för lokala lärarutbildare eller motsvarande samt deltar i nätverk, seminarier och
andra kompetenserbjudanden tillsammans med högskolans lärarutbildare.
§ 4. Lokal lärarutbildare inom partnerskolan skall utbilda, handleda och lämna underlag för
examination av lärarstudenten i nära samverkan med högskolans lärarutbildare.
§ 5. Om tveksamhet råder hos lokal lärarutbildare angående lärarstudentens lämplighet för yrket
meddelas detta till kursansvarig lärare på högskolan. Rutiner vid risk för underkännande regleras i
särskilt dokument.
§ 6. Kommunen ansvarar för att utse lokal samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen.
Högskolans ansvar
§ 7. Högskolan ansvarar för examination av VFU efter samråd med lokal lärarutbildare.
Högskolan ansvarar för att rutiner finns då lokal lärarutbildare signalerar bristande förmåga hos
student att uppfylla kursens syfte och mål under den verksamhetsförlagda utbildningen.
§ 8. Högskolan skall tillhandahålla bedömningsunderlag.
§ 9. Högskolans lärarutbildare har ansvar för att samverkan med de lokala lärarutbildarna
upprätthålls. Formerna och innehållet för samverkan skall ske i nära samråd med kommunen.
§ 10. Högskolan inbjuder till seminarier och föreläsningar.
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§ 11. Högskolan skall varje läsår utan kostnad erbjuda kommunen utbildning för lokala
lärarutbildare. Därutöver skall högskolan vartannat läsår erbjuda kostnadsfri fördjupning och
uppdatering för redan verksamma lokala lärarutbildare.
§ 12. Förslag till forsknings- och utvecklingsarbeten tas fram i samverkan mellan högskolan och
kommunerna. Studenten uppmuntras att göra sitt examensarbete inom någon av de tematiska
forskargruppernas ram. Högskolan verkar för att examensarbetena presenteras och görs
tillgängliga för partnerskolan.
§ 13. Högskolan ansvarar för att utse samordnare för samverkan med kommunerna inom den
verksamhetsförlagda utbildningen.
Utvärdering
§ 14. Högskolan ansvarar för att årligen göra en utvärdering av den samverkan som regleras i
detta avtal. Utvärderingen är webbaserad och högskolan ansvarar för sammanställning och
spridning av resultatet till deltagande kommuner. Kommunerna ansvarar för att berörda lärare
deltar i enkäten, samt att utvärderingen analyseras och följs upp.
Ersättning
§ 15. Ersättning enligt avtal mellan kommunerna och Högskolan i Gävle utgår med 1950 kr per
heltidsstudent och aktiv termin. Avräkningsdatum för hösten är den 1 november och för våren den
1 april. Full terminsersättning per heltidsstudent utgår det antal terminer som krävs för respektive
examen.
Kommunerna fakturerar Högskolan att betala ersättningen under pågående termin efter
avräkningsdatum. Högskolan tillhandahåller fakturaunderlag för ersättningen.
§ 16. Ersättningsbeloppen till kommunerna, som avses i §15, räknas årligen, f o m 2012, upp med
samma procentsats som det statliga prisbasbeloppet.
§ 17. Avtalet om samverkan gäller studenter antagna från och med höstterminen 2007 och framåt i
de lärarprogram som Högskolan i Gävle ger.
§ 18. Avtalet gäller från den 1 januari 2012 och förlängs med ett år i taget om inte avtalet sägs upp
av någon av parterna. Uppsägningstiden är 3 månader. Om uppsägning sker och inte annat
överenskommits har kommunerna ansvar för att redan inskrivna studenter kan fullgöra sin
utbildning i enlighet med villkoren i detta avtal.
Force majeure
§ 19. Ingendera parten har ersättningsskyldighet mot den andra om part hindras att utföra sina
åtaganden på grund av förhållanden som den inte kunnat förutse och vars menliga inverkan den
inte rimligen kunnat undanröja.
Tvist
§ 20. Tvister på grund av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna
och i andra hand genom allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två original varav parterna
tagit var sitt.
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