Verksamhetplan Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid
Högskolan i Gävle, 2015-2017
Regionalt utvecklingscentrum
Regionalt utvecklingscentrum (RucX) verksamhet bygger på ett nära samarbete mellan
likvärdiga parter. RucX syftar till att skapa ett formaliserat nätverk mellan Högskolan i Gävle och
kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning.
RucX som funktion bidrar med nätverksskapande aktiviteter och den röda tråden mellan
skolornas* beprövade erfarenhet och pågående forskning. I skollagen står att utbildningen ska
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Skolverkets Allmänna råd för
systematiskt kvalitetsarbete påvisas att verksamhetens resultat behöver följas upp och
analyseras i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram, men även att
det vid planering och prioritering av lokala utvecklingsinsatser är viktigt att ta hänsyn till
aktuell forskning.
Det finns i nuläget inga krav på att Sveriges lärosäten ska bedriva ett regionalt
utvecklingscentrum men då samverkan mellan skola och lärosäte anses viktigt bedriver de
flesta lärosätena samverkan med skolorna i sin region. I budgetpropositionen 2015 nämns
regionala utvecklingscentrum vid lärosäten som en samarbetspart till Skolverket och Sveriges
kommuner och Landsting vid eventuella framtida förslag på nationella
skolutvecklingsprogram.
Vision RucX
Regionens skolor och högskola ska erbjuda en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund,
beprövad erfarenhet och systematiskt kvalitetsarbete. Regionens barn, elever och studenter
erbjuds därmed goda möjligheter till lärande, når hög måluppfyllelse och blir aktiva
samhällsmedborgare som har en vilja att lära nytt genom hela livet.
Syfte
RucX ska bidra till nya kunskaper om och lösningar på de utvecklingsbehov, som finns i de
olika verksamheterna som deltagarna representerar. Detta kan förväntas ha positiva effekter
på verksamhetens kvalitet i skola, förskola, lärarutbildning och forskning.
RucX ska erbjuda en mötesplats för medarbetare inom förskole- och skolverksamhet,
lärarutbildare, skolledare och forskare inom utbildningsvetenskap.
RucX ska som informatör, inspiratör och samordnare stödja skolutvecklingsarbete inom
regionen.

*Med skola avses samtliga skolformer.

Organisation
RucX utbud utformas så att den svarar mot de behov som parterna upplever i sina olika
verksamheter. I genomförandet ska gemensamma kompetenser och resurser, som de båda
parterna besitter, tas tillvara, vilket leder till en gynnsam betydelse i utvecklings- och
ekonomiskt hänseende. Utvecklingsprojekt eller andra insatser kan vara av kortare eller längre
slag. Centralt för ett bra utfall är att de svarar mot parternas behov och att finansieringen är
säkerställd.
RucX verksamhet finansieras av sina uppdragsgivare (regionens kommuner och Högskolan i
Gävle) och har inget eget vinstintresse. Se vidare i Samverkansavtalet om Regionalt
utvecklingscentrum.
Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom
akademin för utbildning och ekonomi liksom VFU-enheten. Tät samverkan sker mellan VFUenheten och RucX.
Övergripande mål 2015-2017 för samverkan mellan Regionalt utvecklingscentrum och
kommunerna inom verksamhetsområdet:
Skolutveckling/kompetensutveckling
Åtgärder i form av kurser och utvecklingsprojekt som svarar mot definierade
utvecklingsbehov inom utbildningsväsendet i regionen.
Lärarutbildning
Erbjuda mötesplatser för lärarutbildare på fältet och på Högskolan. Verka för att utveckla
partnerskapet mellan skolväsendet lokalt och lärarutbildningen.
Forskning
Främja kontakterna mellan skolpraktik och forskning liksom mellan utvecklingsprojekt och
forskning. Inspirera, stimulera och möjliggöra för lärare på fältet och chefer i förskolan och
skolan att ta del av och bedriva praxisnära forskning.
Till verksamhetsplanen utarbetas en årlig aktivitetsplan.

*Med skola avses samtliga skolformer.

