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AVTAL

Dnr xxxxxx

Avtal för samverkan mellan lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och
X-skolan i Y
Syfte
§ 1. Syftet med samverkan mellan Högskolans i Gävle lärarutbildning och X-skolan
är att skapa goda förutsättningar för att utbilda en kvalificerad lärare för skolväsendet.
Skolans ansvar
§ 2. Lärarstudenten ZZ knyts till skolan under sin utbildnings första termin.
Skolan har ett fadderansvar under studentens hela utbildning. Fadderansvaret syftar
till att underlätta för studenten att upprätthålla en regelbunden kontakt med skolan. Fadderansvarets konkreta innehåll utformas lokalt inom skolan.
§ 3. Under studentens verksamhetsförlagda studier har skolan ett utbildningsansvar. Utbildningen preciseras i kursplaner. Ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen
handhas av en särskild utsedd lokal lärarutbildare i samverkan med Högskolans lärarutbildare.
Den verksamhetsförlagda delen består dels av övning i praktiskt lärararbete, dels av fältstudier.
Den lokala lärarutbildarens undervisningsansvar gäller övning i praktiskt lärararbete under
tolv av tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning. Ansvaret för fältstudier utgörs huvudsakligen av råd och stöd under de resterande åtta veckorna. 1
§ 4. Lokal lärarutbildare utses av rektor eller motsvarande efter samråd med Högskolan. Till
lokal lärarutbildare utses endast lärare med relevant lärarutbildning. I första hand utses lärare,
som genomgått Högskolans i Gävle eller annan högskolas grundläggande utbildning för uppgiften som lokal lärarutbildare.
§ 5. Lokal lärarutbildare inom skolan skall i nära samverkan med Högskolans lärarutbildare
undervisa 2 , handleda och medverka vid examinationen av lärarstudenten.
§ 6. Skolans ledning skall bidra i undervisningen av lärarstudenten om skolans ledning
och organisation.
§ 7. Skolan svarar för att ett avtal upprättas som reglerar villkoren för att utföra uppdraget som lokal lärarutbildare. Avtalet skall vara väl känt.

1
2

Innehåll och omfattning av fältstudier resp övning i praktiskt lärararbete framgår av bilaga till detta avtal
Undervisa under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
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Högskolans ansvar
§ 8. Högskolan har ett särskilt organ för rådgivning i frågor om kompetensutveckling samt
skolutveckling: Pedagogiskt utvecklingscentrum i Gävleborgs län, PUX.
§ 9. Högskolan har examinationsansvar efter samråd med lokal lärarutbildare.
§ 10. Högskolans lärarutbildare har ett särskilt ansvar för att samverkan med den lokala lärarutbildaren upprätthålls. Högskolan skall vidare ansvara för att den lokala lärarutbildaren får en relevant utbildning för uppdraget. Utbildningen skall erbjudas varje läsår.
§ 11. Högskolan ålägger studenten att ta ansvar för och vårda relationen till ”sin skola”
under utbildningen.
§ 12. Högskolan skall sträva efter att den högskoleförlagda utbildningen anpassas så att lärarstudenten kan upprätthålla en regelbunden kontakt med ”sin skola” under hela utbildningstiden.
§ 13. Studenten skall uppmuntras att göra sitt examensarbete med utgångspunkt i förhållanden
vid samverkande skola.
§ 14. Högskolan ansvarar för att utvärdering av verksamheten utförs.

Ersättning
§ 15. Ersättning enligt avtal mellan X-skolan och Högskolan i Gävle utgår med
545 kronor per student och femdagarsvecka.
Ersättningen avser skolans utbildningsansvar i samband med delen övning i praktiskt lärararbete under de verksamhetsförlagda studierna.
Skolan fakturerar Högskolan att betala ersättningen terminsvis i efterskott. Högskolan tillhandahåller skolan fakturaunderlag för ersättningen.
Avtalets giltighet
§ 16. Avtalet om samverkan gäller studenten ZZ antagen i Lärarprogrammet Y
poäng från och med höstterminen NNNN och löper läsårsvis från 1 juli, med fyra månaders
uppsägningstid. Om avtalet inte sägs upp av någon av parterna förlängs avtalet med ett år i
taget.
Om uppsägning sker och inte annat överenskommits har skolan ansvar för att den inskrivna
studenten kan fullgöra sin utbildning i enlighet med villkoren i detta avtal. Detta avtal
har upprättats i två original varav parterna tagit var sitt.
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