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RucX
PROTOKOLL 2013:1
RucX:s styrelse
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Styrelse för Regionalt Utvecklingscentrum i Gävleborg, RucX
Plats: Högskolan i Gävle, styrelserummet, hus Oden plan 4
Närvarande:
Frank Stoor, förvaltningschef, Gävle, ordförande
Marina Nord-Öberg, enhetschef, Hudiksvall
Solveig Landar, förvaltningschef, Ovanåker,
Magnus Isaksson, HiG, avdelningschef el/ma/na ATM
Ingrid Nordqvist, HiG, utb.ledare KPU,ämneslärare samt grundlärare
Gunilla Nylund, HiG, utbildningsledare förskola
Katarina Florin, HiG, utbildningsledare yrkeslärarprogrammet samt vfu
Mikael Englund, verksamhetssamordnare RucX, HiG
Kerstin Brannerydh, administratör, RucX, HiG
Britt-Marie Westman, Lärarförbundet
Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund
Ann Gerhartz, sekreterare, HiG, vfu-handläggare
Övriga deltagande:
Åsa Morberg, HiG, ämnesföreträdare didaktik § 8

Ärenden
1.

Mötets öppnande. Ordförande Frank Stoor hälsar alla välkomna och en
presentationsrunda görs bland alla mötesdeltagare.

2.

Val av mötessekreterare
Beslut: Ann Gerhartz väljs.

3.

4.

Val av protokolljusterare
Beslut: Marina Nord-Öberg väljs
Godkännande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkänns efter tillägg under § 13 Övriga frågor och strykning av
§ 10 som flyttas till marsmötet.
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5.

Val av styrelse under 2013
Beslut: Frank Stoor, Gävle väljs formellt enl. förslag till ordförande 2 år, 2013-2014.
Beslut: Solveig Landar, Ovanåker och Inga Malm, Bollnäs väljs för 1 år, 2013.

6.

Presentation av ny verksamhetssamordnare för RucX, Mikael Englund
Idag den 1 februari är Mikaels första dag på arbetet. En Eriksgata är planerad i
regionens kommuner där diskussioner kring utvecklingsbehov och andra behov kan
fångas upp inom regionen; vad man vill med Ruc, vad som är på gång, vad kan HiG
erbjuda etc. LR poängterar symbolvärdet i Eriksgatan. Mikael ska delta i Miuns RUNriksdag för att lyssna in hur de arbetar och ta lärdom. Kerstin lämnar
samordningsuppdraget och övergår till administrativa arbetsuppgifter, behåller dock
ansvaret för alla lyften. Vidare är en träff med skolinspektionen inplanerad till v.6 där
Ruc region Stockholm deltar. Mötet hälsar Mikael välkommen och önskar lycka till.

7.

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2012-2014
Nästa VP för 2014/2015 behöver processas ordentligt och anknytas till regionen med
start i höst.
Måndagen v44 den 28/10 ”Skola på vetenskaplig grund” där presentation av pågående
aktuell forskning knuten till regionen kommer att ske. 425 platser finns att boka till
självkostnadspris. Webbsida och biljettsläpp den 2/9. Närmare info kring upplägg och
arbetsnamn på seminarier på sista sidan.
Nyhetsbrevet har utgått och ersätts av en mer aktuell webbsida. För att den ska vara så
aktuell som vi önskar behövs information till RucX och ett egenansvar att läsa sidan.
Mötet framför önskan om att få en snabblänk, samordnaren tar frågan till IT.
Ny kortadress är: www.hig.se/rucx
Mentorsutbildning om 1 dag x 3 utförd.
Lärarutbildardagen genomförd.
Examensarbeten: inget åtgärdat i nuläget.
Det mesta som bestämdes den 22 maj 2012 har i stort uppfyllts.
Vt12 var Kungliga vetenskapsakademin (KVA) på HiG med ”Frontlinjen inom
medicinsk forskning”. Under vt13 återkommer KVA. Konferensen vänder sig i första
hand till gymnasielärare men högstadielärare är naturligtvis också välkomna. Ämnet
vt13 är Energi och datum är 28/5. Ytterligare information kommer att anslås på
webben.

8.

Vad kan HiG erbjuda just nu?
Åsa Morberg, ämnesföreträdare didaktik, HiG och uppdragsansvarig AUE (Akademin
för utbildning och Ekonomi)
o Konferens Entreprenörskap på uppdrag av akademichefen AUE
o Mentorskap
o Forskning för lärare
Entreprenörskap 12-13 november
En mötesplats, rätt i tiden för skolområdet, enligt Björklunds diskussioner som pågått
i 5 år nu. Även en satsning mot företag och en kulturell koppling ska till. Skolverket
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ställer sig positiva till samarbete, liksom Region Gävleborg: kreativa näringar och
kulturområdet, Länsstyrelsen också intresserade. Gävle kommun klara för samarbete
samt Ung företagsamhet. Dagarna kommer att bestå av spår med olika
växlingspunkter följande rubriker




Högre utbildning
Paper-presentationer
Kulturellt spår

Man räknar med ca 300 deltagare, konferensavgiften beräknas ligga runt någon
tusenlapp för 2 dagar, lokal Valhall + seminariesalar, närmare prisuppgifter och
utförligare program kommer senare.
Mentorskap
På grund av utbildningstaket på HiG erbjuds kursplatser i uppdragskurs Mentorskap om
7,5 hp. Fältet efterfrågar praktiskt stöd i sitt mentorsuppdrag. Ett sk Fast-track erbjuds
via utbildare på HiG, se anmälan och övrig information på webben under RucX.
Utöver detta meddelar Åsa att det inte handlar om handledning utan om kollegialt
mentorskap. Det är inte fråga om en ytterligare examination av nyutbildade lärare.
Forskning för lärare
Hur ska vi gå vidare och ta tillvara de som är intresserade? AUE kommer gärna ut på
miniseminarier som beställs via RucX. Man tar då med en doktorand som berättar om
sin forskning och vägen dit. Därefter inbjuds till diskussion kring hur man beter sig om
någon vill gå vidare.
Kan karriärtjänster kopplas ihop med forskningstänket undrar mötet? Svaret blir att det
är alltid karriärsgynnande att forskningsutbilda sig.

9.

Rapport från utbildningsråden
Ämneslärare, yrkeslärare: Katarina Florin
Gruppen fungerar bra, haft ett flertal möten redan. Saknar studentdeltagare, diskussion
förs med kåren för att få någon att intressera sig för gruppen. Förslag diskuteras kring
3-partssamtal gällande vfu. Gruppen består av många i ledarställning, endast en lärarrepresentant vilket gör att man måste tänka på att inte hamna i för mycket diskussion
kring den frågan då den inte är relevant enligt gruppens syfte. Yrkeslärarna har
tidigarelagd ansökningsomgång inför ht13: 1 feb till 1 mars med komplettering till 10
mars. Detta pga det väldigt långa och krångliga handläggningsarbetet med
yrkesvalidering etc.
Förskollärare: Gunilla Nylund
Gruppen har haft 2 möten under ht12 och arbetet har varit positivt. Gruppen har två
studeranderepresentanter och två förskollärarrepresentanter. Diskussion kring farhågor
kring underkännande av vfu, är vi lite för försiktiga? Frågan är sprungen ur Henrik
Hegenders föreläsning på lärarutbildardagen i höstas. VFU-besöken saknas enormt ute
på fältet. Mötets HiG deltagare uttrycker stor förståelse och meddelar att arbete pågår
för fullt kring hur man ska lösa 3-partssamtalen på bästa sätt. Därutöver påtalar man
behovet av snabb återkoppling in till HiG om problem uppstår på vfu, det gäller alla
inriktningar, så att i första hand kursansvarig kan undersöka vad som kan vara
problemet. Gruppen disk även frågor kring examensarbeten och att koppla dessa mot
vfu-plats som det anges i vfu-avtalet.
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Grundlärare: Ingrid Nordqvist
Gruppen diskuterar progressionen i programmet. Saknar även en studeranderepresentant och har haft svårt att samordna tider för möten. Gruppen ska ta tag i detta
och göra en längre årsplanering för bättre kontinuitet.

10.

Nätverket av kommunala matematikutvecklare
Ärendet flyttas fram till mötet 12 mars.

11.

Förslag till datum för 2013
Styrelsemöten: 12 mars och 15 maj, heldagar
Arbetsutskott: 19 februari, kl 13-16, övriga datum bokas vid första AU-mötet.
Samtliga möten är förlagda på Högskolan.
Beslut: samtliga datum fastställs med möten förlagda på Högskolan.

12.

Information/rapporter
VFU: Katarina Florin
Utvärderingen klar och utskickad till respektive kommuner. Kort power-pointutdrag Bilaga 2
bifogas protokollet, önskar någon mer hela kommunfilen går det bra att kontakta Katarina.
Svarsfrekvensen var låg, både från lärare och studenter. Nu meddelar vfu-enheten
studenterna att det är obligatoriskt att svara på enkäten så får vi se om det hjälper. Vad
gäller lärarfrekvensen så står det i vfu-avtalet att ansvarig chef/rektor ska främja lärares
deltagande i enkäten, en påminnelse om detta via kommunrepresentanterna vore
önskvärt.
VFU-enheten upplever vissa problem när det gäller att få ut vissa kategorier av
lärarstudenter i vfu. Enskilda lärare har ibland sagt nej vilket gjort att studenter inte fått
någon plats. Mötet påpekar att det finns ett avtal som skall följas och där
kommunansvaret tydligt är reglerat. Avtalet finns att läsa på www.hig.se/rucx klicka på
länken i vänster ruta Avtal med kommuner
VFU-systemet: Ann Gerhartz
Då systemet kraschade i höstas har högskolan och regionala samordnare fått klara sig
med de filer man själva skapat. Ny dataserver har inköpts, programvara installerats hos
personal på HiG och vi väntar på att databasen ska fyllas med filer, därefter kan vi börja
arbeta i den. Alla samordnare kommer att läggas upp i databasen för åtkomst av
respektive kommun, detta görs så snart alla uppgifter är på plats.
Förskolelyftet: Kerstin Brannerydh
Nytt för ht13 är att litteraturen till Förskolelyftet tillhandahålls av lärosätet som får
ersättning i efterskott ifrån Skolverket. Nya kurser i höst är även öppna för alla
förskollärare och barnskötare. Antagningsomgång för ht13 15/4 till 6/5. Håll utkik på
RucX webbsida.
Webbsidan: Kerstin Brannerydh
Som meddelats tidigare under mötet pågår arbete med att göra webben mer levande.
Fliken Aktuellt ska just vara aktuell men information kring viktiga sökdatum, kurser,
konferenser etc.
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Barnkonventionen, inspirationsdag: Kerstin Brannerydh
HiG har fått ett erbjudande kring en temadag för elever-lärare + lärarstudenter. Är vi
intresserade?
13.

Övriga frågor
Nätverk för kvalitetssamordnare
Personer med denna funktion har väldigt olika titlar ute i respektive kommuner vilket
gör att de kan vara svåra att lokalisera. Vad som är klart är att dessa personer behöver
nätverka. Frågan är hur? Går dessa att koppla ihop med några på högskolan? Mötet
menar att det borde det.
Finansieringen av RucX
Totalt omfattar RucX numera 2 heltidstjänster uppdelat på 100% samordnare (Mikael
Englund), 60% administratör (Kerstin Brannerydh), 20% ekonom (ej fördelat) och 20%
vetenskaplig ledare (ej fördelat) men diskussion pågår. Kommunernas insats bidrar till
en del av lönekostnaderna, resten står HiG för, se samverkansavtalet från 2012.
Se länk under § 12
Alla aktiviteter skall vara finansierade innan de påbörjas. Olika Ruc:n har olika
finansinsatser vilket i slutändan avgör verksamheten och dess olika aktiviteter. Nytt
samverkansavtal för 2014 kommer att behandlas under hösten.

Vid protokollet

Ann Gerhartz
Sekreterare

Justeras

Frank Stoor
Ordförande

Marina Nord-Öberg
justerare
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Preliminärt program för måndagen 28/10 v44
OBS! endast arbetsmaterial i nuläget
Välkomstföreläsning i Valhall av Phd, Univ.lektor Daniel Petterson kring
kunskapsbedömning, PISA etc, ca 45 min. Därefter kommer parallella symposier att
hållas á ca 3 timmar där föreläsningar, kommunexempel och diskussioner sker.
Observera att alla titlar på föreläsningar och symposium är arbetsnamn och kan komma
att ändras fram till anmälningsdagen.

Kunskapsbedömningens vedermödor: kritiskt
förhållningssätt till betyg och bedömning
Daniel Pettersson, Phd pedagogik
Ev. Naturvetenskap

Matematik:
Iris Attorps
mfl
Flerspråkighet

Teknik:
Jan
Grenholm
mfl

IKT/IT
Jörgen
Holmberg
mfl

Etiska
dimensioner
skolasamhälle

Mellanrumsprojektet –
utb.miljö:
Frelin/Grannäs

Kostnaden blir självkostnadspris för mat inget annat. Lokaler blir Valhall samt olika
föreläsningssalar på högskolan.

OBS ENDAST ARBETSMATERIAL OCH EJ
FASTSTÄLLT!!

