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Skolutvecklings-/temaområden i PUX-regionens kommuner
Bollnäs:

Bilaga 18:4

I för- och grundskola:
Språkutveckling i förskolan,
Fritidshemmens utveckling,
Tidig läsutveckling, matematikutveckling,
Betyg och bedömning,
Skolutveckling och kultur

Gävle UoA: Kvalitetsutveckling - modeller och metoder.
Elever i svårigheter - stödformer i olika ämnen, specialpedagogik.
Interntionalisering av utbildning och undervisning.
Samerkan med högskolan. Handlar om lärarutbildning och stöd till
verksamhetsnära skolforskning.
Entreprenörskap. Stimulera företagande, företagsamhet och entreprenörskap i
undervisningen.
Skola - arbetsliv. Nytt är lärlingsutbildning, som vi försöker att utveckla och
finna former för.
Hudiksvall: Läs och skriv
Hälsa och genus
Tidiga åldrar - ett utvecklingsprogram för förskolan
Hur organisera/anpassa arbetet på skolorna när elevunderlaget minskar
Ovanåker:

Matematik (alla skolor)
Läsinlärning (alla skolor)

Sandviken: Ämnesnätverkens betydelse för utvcklingen t ex avseende likvärdig bedömning
Orsaker till skillnader i resultat mellan nationella prov och betyg åk 9. Man får
ibland lägre betyg i engelska och ofta högre i matematik, ev genusperspektiv
Effekter av inkluderande/exkluderande arbetssätt avseende elever i behov av
särskilt stöd
Gymnasiets organisation för stöd, hur det fungerar på olika gymnasieprogram
Hur det kan komma sig att större andel elever når målen i den grundläggande Akursen jämfört med B-kursen i svenska på gymnasiet?
Effekter av genuspedagogens arbete på enhetsnivå
Rörelse för äldre elever kopplat till måluppfyllelse, arbetsro, koncentration...
IT-användning utöver "söka fakta, skriva, skicka mail"
Projektet Frisk Förskola:
- normer och värderingar inom arbetsgruppen. Vad innebär det att vara
verksam på en enkönad arbetsplats?
- jämställdhet och genusperspektiv i verksamheten, d v s gentemot barnen
- I ett samarbete mellan genuspedagogen och hälsoutvecklarna planeras att
utvidga hälsoinspiratörernas roll, så att även arbetsmiljö och jämställdhet
inkluderas. Här har vi hämtat idéer från Strömsunds kommun i Jämtland
där man har s k hajar ute på fältet (HAJ = hälsa - arbetsmiljö jämställdhet).
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Söderhamn: Att utveckla entreprenöriella förhållningssätt (entreprenörskap)
Matematikundervisningen
Genuspedagogiska frågor
Kunskapsbedömning och betygsättning
IKT som pedagogiska hjälpmedel
Utomhuspedagogik
Elevers läsförmåga
Utveckla språkundervisningen och intresset för språk
Utveckla uppdragsförståelsen
Att få fungerande IUP och åtgärdsprogram
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