PROTOKOLL 2008:1
PUX:s samverkansråd
Sammanträdesdatum
2008-01-28

Närvarande:
Roger Fält, Hudiksvall
Stefan Meuller, Ockelbo
Kerstin Brannerydh, Älvkarleby
Lennart Öhlund, Högskolan i Gävle
Carin Röjdalen, Högskolan i Gävle
Dick Lundberg, Gävle ersättare för Carola Helenius Nilsson
Birgitta Wåhlstrand, Gävle ersättare för Carola Helenius Nilsson
Barbro Berglind, Sandviken
Roy Nilsson, Högskolan i Gävle
Solveig Landar, Ovanåker
Bertil Lundquist, Bollnäs
Anita Båth, Ljusdal ersättare för Pär Frohm
Christina Gunnarsson, Tierp ersättare för Lars Broberg
Agneta Dahlqvist, Hofors
Tore Nilsson, Högskolan i Gävle
Lottie Hultgren Finnström, Högskolan i Gävle
Anita Hussénius, Högskolan i Gävle
Stig Hanssen, Region Gävleborg
Margareta Högberg, Söderhamn, Ordförande i PUX
Margareta Bäckström, samordnare i PUX
Mikael Krigh, HiG, sekreterare i PUX
Anmält förhinder
Walter Nordkvist, Skolledarförbundet, Gävleborg
Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund
Britt-Marie Westman, Lärarförbundet
Lars Broberg, Tierp
Pär Frohm, Ljusdal
Carola Helenius Nilsson, Gävle

Övriga närvarande:
Inger Bexelius, Hofors §2
Barbro Risberg, Hofors §2
Annica Gullberg, Högskolan i Gävle §6
Per-Arne Wikström, Högskolan i Gävle §6

Mötets öppnande
Margareta Högberg, ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

§1
Mötets öppnande

Information om aktuellt skolutvecklingsprojekt i Hofors kommun
Rektorerna Inger Bexelius och Barbro Risberg presenterade ett
utvecklingsprojekt i Hofors kommun. Utgångspunkt var lönekriterierna
som skulle arbetas om.
De nya lönekriterierna har tydliggjorts och förankrats bland personalen.
Utvecklingssamtal har genomförts både i grupp och individuellt.
Samtalens huvudområden har varit barn och ungdom, arbetslag samt
kunskapssyn. För att få enhetliga utvecklingssamtal har kommunens
rektorer enats om samtalens innehåll.

§2 Information om
aktuellt skolutvecklingsprojekt i
Hofors kommun
Bilaga 1a-d

Både personal och rektorer är nöjda med utfallet av projektet.
Det har lett till en förbättrad kommunikation mellan personal och
arbetsledare samt tid och forum för att ta upp viktiga pedagogiska frågor.
Val av mötessekreterare
Beslut: Mikael Krigh valdes till mötets sekreterare.

§3
Val av mötessekreterare

Godkännande av dagordning
§4
Beslut:
Godkännande
Dagordningen godkändes med följande tillägg under §12, övriga frågor; av dagordning
- Presentation av Stig Hanssen, Region Gävleborg
- Förslag på datum för matematikkonferens
- Rektorsutbildning vid Högskolan i Gävle
Val av protokolljusterare
Beslut: Anita Hussénius utsågs att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.

§5
Val av
protokolljusterare

Framtidsvision avseende Högskolan i Gävle
§6 Framtidsvision
Annica Gullberg och Per-Arne Wikström presenterade det arbete som
avseende Högskolan i
Framtidsgruppen driver på uppdrag av högskolans rektor Leif Svensson. Gävle
I gruppen ingår förutom ovan nämnda också Svend Erik Mathiassen.
Gruppens uppdrag är att ta fram alternativa förslag till en vision för HiG.
Dessa förslag ska ligga till grund för fortsatta diskussioner om
högskolans vision.
Annica och Per-Arne bad samverkansrådet lämna synpunkter på
innehållet i presentationen. Ordföranden avsätter tid, under dagen, för
diskussion om visionsarbetet.
Tidsplan för ovanstående arbete samt utförligare information om
detsamma kommer att läggas ut på PUX:s hemsida under ”Aktuellt”.
N-institutionens arbete med lärarutbildningen, dess partnerskap
inkl nätverk
Prefekt Anita Hussénius presenterade N-institutionens arbete med
lärarutbildningen uppdelat i följande områden; partnerskap/nätverk,
arbete med lärarutbildningen internt på institutionen, aktuellt vid
institutionen och problemområden/utvecklingsområden.
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§7
N-institutionens
arbete med lärarutbildningen, dess
partnerskap inkl
nätverk

Partnerskap/nätverk
- lokala lärarutbildare
- ämnesavdelningar
- enskilda skolor
- temagrupper
- adjungerade adjunkter
- NT-spåret
- NTA (träffar med alla NTA-utbildade lärare i regionen)
Arbete med lärarutbildningen på institutionen
- tid avsätts för deltagande i nätverk och att vara inriktningsansvarig
- för att höja nivån på examensarbeten har bedömningsmallar tagits fram
- Institutionens lärare och ämnesgrupper är engagerade i revideringen av
allmänt utbildningsområde.

Aktuellt vid institutionen
- två nya specialiseringar, en inom kemi och en inom Ma-No för
förskollärare
- till hösten erbjuds, i första hand, ma/no studenter en ledarskapsprofil
bestående av ett års studier fördelat över 4 år. Profilen innehåller
kurser inom tillämpat ledarskap.
Se www.hig.se/n-inst/ledarskap
Problem/utvecklingsområden
Det är viktigt att både lärare från HiG och kommunerna får resurser för
deltagande i nätverk. Hur kan vi underlätta för kommunlärarnas
deltagande i nätverk? Viljan är stor men resurser saknas.
Många utbildade lärare undervisar inom NO-området trots att de saknar
sådan utbildning. Hur kan vi stötta deras kompetensutveckling?
Verksamhetsrapport 2007 avseende PUX – så långt
redovisningen är klar
Margareta Bäckström föredrog förslag till verksamhetsrapport för 2007.
Beslut: Margareta Bäckström kompletterar verksamhetsrapporten enligt
på sammanträdet inkomna synpunkter. Förslaget lämnas därefter till
Lärarutbildningsnämnden (LuN) för beslut.

§8
Verksamhetsrapport
2007 avseende
PUX – så långt
redovisningen är klar

Verksamhetsuppdrag för PUX 2008
§9
Margareta Bäckström inledde och förklarade att i förslaget till
Verksamhetsuppdrag
verksamhetsuppdrag är, efter diskussion i PUX:s AU, etablerade
för PUX 2008
aktiviteter endast uppräknade.
Margareta introducerade därefter en gruppdiskussion angående
verksamhetsuppdraget för 2008. Under gruppdiskussionerna diskuterades
även HiG:s vision enligt tidigare föredragning under §6.
Vid redovisning av gruppdiskussioner framkom följande punkter
angående visionen;
- kärnvärde som nämndes: samarbetet med kommunerna
- för att minimera utsläppet av koldioxid har HiG
utvecklat unika former för utbildning (distans) och möten
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- HiG har en regionalt förankrad forskning av världsklass, en praxisnära
forskning, som kan appliceras på verksamheter i andra regioner och
nationer
- HiG har företags-/verksamhetsförlagd utbildning spridd över hela
världen
- namnbyte på HiG så att namnet i folks medvetande representerar
mer än Gävle
- högskolan skall tydligt representera hela regionen
- vilken region skall högskolan representera med tanke på diskussionen
om storregioner
- samverkan med näringslivet d.v.s. koppla utbildning i kemi till företag
med kemiskt baserad verksamhet och koppla utbildning i fysik till
företag med behov av kompetens inom detta område o.s.v.
- högskolan bör vara "en nära högskola". Vad är en "nära högskola" och
hur blir högskolan "en nära" sådan?
Nedanstående punkter föreslogs vid diskussionerna angående
verksamhetsuppdraget;
- samverkan/erfarenhetsutbyte mellan RUN, PUD och PUX
- Hig och kommunerna sammanställer gemensamt en EU-ansökan
angående kompetensutveckling av lärare. Syftet med ansökan är
att bygga upp ett system där utbildade lärare regelbundet återkommer
till högskolan för kompetensutveckling.
- viktigt att förutsättningar för deltagande i närverk finns, både för
kommunlärare och högskolelärare
- auktorisation av lärare bör tas upp i PUX
- kvalitetsbeskrivning av VFU bör sammanställas över
kommungränserna. Viktigt med feedback både för lärare och
studenter
- hur tillgänglig är e-post inom de olika skoldelarna?
- examensarbeten bör redovisas på aktuell skola innan studenten avslutat
sin utbildning vid HiG
- samverkan med Region Gävleborg bör läggas till under ”Samverkan
och erfarenhetsutbyte”
- enkät om kvalitet bör vara webbaserad
- att anta 10 nya kommunala magistrander verkar alltför optimistiskt
- konferensen 10 okt och workshopen 24 okt bör samordnas
- hur stort intresse finns för kurserna forskningsmetodik och
handledning av examensarbete?
- uppföljning av bedömning och betygssättning tas upp vid PUX:s
sammanträde i maj istället för vid höstmötet
Beslut: Margareta Bäckström kompletterar verksamhetsuppdraget enligt
ovan inkomna synpunkter. Förslaget lämnas därefter till LuN för beslut.
Sammanträdesdatum ht 2008
Beslut: 1 oktober 2008 på Högskolan i Gävle

§10
Sammansträdesdatum ht 2008

Information

- Eventuell skrivelse till lärarutbildningens utredare från
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§11
Information

kommunernas skolchefer
Informationen föranledde inga frågor
- Utfallet av lärarlyftskurser för HiGs del vt 2008
Skolverket köpte inför våren 2008 två kurser av HiG
- Lärarlyftet – kurser som erbjuds Skolverket att köpa inför ht 2008
HiG erbjuder Skolverket att köpa 27 kurser
- Utbildning om mobbning – ett MSU-uppdrag
Informationen föranledde inga frågor
- Kommunal/a deltagare på RUC rikskonferens i
Kristianstad 12-13 maj
Informationen föranledde inga frågor
- Studentbortfall från lärarutbildningen
Lottie Hultgren Finnström och Carin Röjdalen informerade om
arbetet. Sammanställning pågår och ska presenteras vid LuN:s
möte i mars. Sammanfattningsvis kan sägas att studentbortfallet ser
ungefär likadant ut i hela Sverige.
- Ordförandeskapet i PUX 2009-2011
Margareta Högbergs ordförandeskap i PUX går ut 2008. Därför bör
omval eller val av ny ordförande göras.
Övriga frågor
- Presentation av Stig Hanssen, Region Gävleborg
Stig Hanssen, ny representant för Region Gävleborg, presenterade
sig och sitt uppdrag. PUX och Region Gävleborg bör utveckla
former för samarbete och även försöka få igång samarbete mellan
skola/högskola och näringsliv.
- Förslag på datum för matematikkonferens
Förslagen är 11 eller 17 juni.
Samverkansrådet förespråkar den 11 juni för konferensen.
- Rektorsutbildning vid Högskolan i Gävle
E-institutionen vill utveckla en rektorsutbildning om 30
högskolepoäng bestående av kurser inom områdena ledarskap,
verksamhetsstyrning och juridik. Förslaget tas upp vid LuN:s
nästa möte.
Vid protokollet

Mikael Krigh
Sekreterare

Margareta Högberg
Ordförande

Anita Hussénius
Justerare
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§12
Övriga frågor

