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Ärenden
Mötets öppnande
§1
Ordförande Frank Stoor hälsar välkomna. Alla närvarande presenterar sig.

§2

Val av mötessekreterare
Beslut: Glafira Sörensson väljes.

§3

Val av protokolljusterare
Beslut: Solveig Landar väljes.

§4

Genomgång och fastställande av dagordning
Anmälan av Information om VFU (Britt-Marie Sandin Andersson) under § 15
Information/rapporter.
Dagordningen fastställs.

§5

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten
Göran Fahlén presenterar SPSM:s verksamhet. Han är råd- och stödchef för Norra
regionen som omfattar Gävleborg, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland,
och även FoU-samordnare. SPSM:s uppdrag är likvärdig utbildning för alla. Alla oavsett
funktionsnedsättning har rätt att lära på egna villkor. SPSM erbjuder specialpedagogiskt
stöd, undervisning i specialskolor och statsbidrag. SPSM är samarbetspartner med skolan.
De arbetar på olika nivåer, både individens lärande och pedagogiskt arbete och
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organisation.
Myndigheten ger specialpedagogiskt stöd i samråd med skolhuvudman. Samverkan mellan
SPSM och Skolinspektionen befinner sig i ett inledningsskede för att stötta kommunerna
med hur de arbetar med elever som behöver särskilt stöd. Se bilaga 1.
Gävleteam ska hålla ett öppet hus i Gävle 28/4. Information kommer att finnas på SPSM:s
hemsida. Kerstin Brannerydh lägger ut länken till den på RucX hemsida.
SPSM ser fram emot ökad samverkan med RucX och efterfrågar dialog med RucX
samverkanskommuner för att ta reda på vilka behov som finns hos dem.
Beslut: Göran Fahlén adjungeras till RucX styrelse.

§6

Rekrytering av verksamhetssamordnare
Svante Brunåker informerar: fem personer kallades till intervju. En av dem tog tillbaka sin
ansökan. En kandidat har erbjudits tjänsten, men rekryteringsprocessen är inte klar än,
samtal pågår. Om den kandidaten blir anställd, kommer hennes anställning att börja efter
sommaren 2014.
Beslut: Kerstin Brannerydh mejlar Styrelsen när beslutet är fattat.

§7

Verksamhetsplan 2014 – 2016
Två ändringar föreslås i verksamhetsplanen. 1) Ta bort ordet lärarutbildardagen under
Lärarutbildning Uppdrag. Möten ska fortsätta hållas, dock i en annan form. 2) Lägga till
en ny mening gällande finansiering: ”RucX organiserar och administrerar aktiviteterna i
planen inom avtalet och respektive kommun deltar till självkostnadspris.”
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Beslut: de två föreslagna ändringarna i verksamhetsplanen fastställs.

§8

Samverkan med Mittuniversitetet
Kerstin Brannerydh informerar: Hälsingekommunerna har efterfrågat samarbete mellan
RucX och Regionalt Utvecklingsnätverk (RUN) på Mittuniversitetet. 4/2 besökte Kerstin
och Glafira Mittuniversitetet i Sundsvall och träffade representanter från RUN.
Flera skolchefer (Eva Fors, Tomas Hartikainen) är positiva till samarbete med RUN.
Målet med sådant samarbete är att dra nytta av varandra och höja utbildningsstatus.
Beslut: ordna en träff mellan respektive AU. Rapport om utvecklingen vid nästa
styrelsemöte.

§9

Övningsskolor
Ingrid Nordqvist informerar. Ansökan ska skickas senast 27/3 för omgången 2014 – 2019.
Se bilaga 3.
Det är inte bestämt om HiG ansöker om övningsskolor och i så fall vilket program som
ska väljas.

§ 10

Forskarskolor
Svante Brunåker informerar om att arbetet har startat för att skapa en forskarskola i
Entreprenörskap och lärande (samverkan med andra lärosäten, finansiering och
förankring).
Sista ansökningsdatum till FontD är 25/3, all information finns på RucX hemsida.

§ 11

Samverkan med Högskolans bibliotek
Maivor Hallén, bibliotekschef, erbjuder uppdragsutbildning för skolbibliotekarie.
Information om upplägget och anmälan finns på RucX hemsida. Se länken:
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http://www.hig.se/download/18.541475f81446ff6e360a31/1393928746196/Uppdragsutbil
dning+om+skolbibliotek+f%C3%B6r+skolor+i+G%C3%A4vleborg.pdf

§ 12

Ateljeristapedagogik för förskolan
Yvonne Lindh, universitetsadjunkt, erbjuder uppdragsutbildning Ateljeristapedagogik för
förskolan, fyra kurser à 7,5 hp. Information om upplägget och anmälan finns på RucX
hemsida. Se länken:
http://www.hig.se/download/18.541475f81446ff6e360d91/1394030560476/Uppdragsutbil
dning+Ateljerista.pdf

§ 13

Mentorsutbildningar
Ingrid Nordqvist och Kerstin Brannerydh informerar om lagrådsremissen ”Ändrade regler
om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare” (se bilaga 4).
Utifrån den diskussion som uppstår bestäms att avvakta med beslut om ytterligare 7,5hpkurs och Fast Track för yrkeslärare och fritidspedagoger.

§ 14

Utbildningsråden
- Eva Forsman, förskollärare från Nordanstigs kommun, är tillsatt.
- Rapporter från möten:
Gunilla Nylund – utbildningsråd inom förskoleprogrammet hålls regelbundet. Det
är givande möten med engagerade interna och externa representanter. VFU-frågor
och programstrukturen diskuteras.
Ingrid Nordqvist – inget möte har hållits sedan förra styrelsemötet. Katarina Florin
som ska ersätta Ingrid från och med 1/3 kommer att kalla till möten snarast.

§ 15

Information/rapporter
-

Britt-Marie Sandin Andersson informerar om aktuella händelser inom VFU. Efter
v. 21 är det dags för utvärdering av VFU.
Det anordnas uppföljningsträffar för lokala lärarutbildare i Hälsingland (Bollnäs
13/3) och i Gästrikland och Norra Uppland (Gävle 27/3).
20/3 är det en träff för Mellansvenska VFU-nätverket på HiG.

-

Skola på vetenskaplig grund, 27 oktober 2014.
Kerstin Brannerydh informerar. Första planeringsmöte har hållits. I stort sett blir
det samma upplägg som 2013. Förslag på deltagande i årets studiedag är SPSM,
svenska, matematik, genus, bild/drama. Senast 31/5 ska presentationen på
hemsidan vara klar. Anmälan från 1/9.
Om det är något ämne som kommunerna vill ha med, ska de höra av sig till
Kerstin.
Föreslagen avslutning av studiedagen kring vetenskap/vetenskaplighet.
Utvärderingen av förra årets konferens har gjorts, den är i stort positiv, vi har tagit
till oss kritiken för att förbättra studiedagen i år.
Kommunerna behöver bli tydligare med informationen inför studiedagen med
medarbetarna.

-

Hållbar Utveckling, en dag i september.
RucX har haft flera möten med nätverk för hållbar utveckling som har sin grund
på Borgarskolan med syfte att organisera en temadag med temat Hållbar
utveckling på HiG. Datumet är inte fastställt (antingen 23 eller 30 september). En
deltagaravgift på 150 – 200 kronor kommer att tas ut.
Upplägget: förmiddagen – en föreläsning av meteorologen Anders Nylund och
flera kortare föreläsningar (Gävle kommun, Länsstyrelsen, Kaisu Sammalistu och
Sarah Ljungquist från HiG). Eftermiddagen – en föreläsning om undervisning för
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hållbar utveckling (UHU) av en doktorand från Uppsala universitet, dagen
avslutas med diskussion.
- Teknikproffs – avslag på ansökan till VR.
- Lärarlyftet II – totalt sju kurser kommer att erbjudas i vår (två i engelska, tre i
religion, en i NO och en i teknik). Se länken:
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-ochekonomi/Ovrigt/Lararlyftet-II

16.

-

Förskolelyftet – det återstår en sista förskolelyftskurs i höst (naturvetenskap och
teknik). Se länken:
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-ochekonomi/Ovrigt/Forskolelyftet

-

Kommunförlagda förskolelyftskurser – Endast Bollnäs kommun har hört av sig.
HiG står i kö för att få pengar för verksamheten, men chansen att få dem är liten.

-

Kommunlänkar på RucX hemsida – Glafira Sörensson visar.

Övriga frågor
- X-lyftet (Frank Stoor) – kommunerna vill samarbeta kring frågor som rör låga
skolresultat. Det behövs något slags nätverk som samlar alla goda insatser.
Kommunerna återkommer om detta senare.

Vid protokollet:

Glafira Sörensson
Administratör RucX

Justeras:

Solveig Landar
Barn- och utbildningschef

Frank Stoor
Ordförande

