Bil 18:1
PROTOKOLL 2007:1
PUX:s samverkansråd
Sammanträdesdatum
2007-02-22

Närvarande:
Christina Bratt, Bollnäs (ersättare för Bertil Lundquist)
Britt Nilheim, Gävle (ersättare för Carola Helenius-Nilsson)
Raija Engström, Hudiksvall (ersättare för Bengt Friberg)
Anita Båth, Ljusdal (ersättare för Pär Frohm)
Stefan Meuller, Ockelbo
Agneta Dahlkvist, Sandviken (ersättare för Barbro Berglind)
Margareta Högberg, Söderhamn
Lars Broberg, Tierp
Kerstin Brannerydh, Älvkarleby
Göran Larsson, Friskolorna Gävleborg
Britt-Marie Westman, Lärarförbundet
Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund
Roy Nilsson, HiG
Tore Nilsson, HiG
Christina Hultgren, HiG (ersättare för Anita Hussenius) from 13.00
Lennart Öhlund, HiG
Lottie Hultgren Finnström, HiG
Margareta Bäckström, PUX
Mikael Krigh, sekreterare
Anmält förhinder
Christel Mjörnheim, Myndigheten för skolutveckling
Berndt Nordberg, Nordanstig
Solveig Landar, Ovanåker
Walter Nordkvist, Skolledarförbundet, Gävleborg
Carin Röjdalen, HiG
Ej närvarande:
Pär Jerfström, Hofors
Johnny Haraldsson, Kommunförbundet Gävleborg

Övriga närvarande:
Maria Strand

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

§1
Mötets öppnande

Information om NT-spåret och visning av ”Science Center”
Maria Strand informerade om NT-spåret och berättade om positiva
effekter av verksamheten. Därefter förevisade Maria ”Science Center”
vilket är ett upptäckarland på HiG, där man kan prova olika experiment
och laborationer inom fysik, kemi och teknik.

§2
Information om NTspåret och visning av
”Science Center”

Val av mötessekreterare
Mikael Krigh valdes till mötets sekreterare.

§3
Val av
mötessekreterare
§4
Godkännande
av dagordning

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

Val av protokolljusterare
Kerstin Brannerydh utsågs att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.

§5
Val av
protokolljusterare

Verksamhetsberättelse 2006
Margareta Bäckström föredrog verksamhetsberättelsen för 2006.
Under mötet lämnades förslag på några förtydliganden.

§6
Verksamhetsberättelse 2006

Diskuterades också möjligheten att ta med färre punkter under rubriken
”Resultat 2006”. Årligen återkommande frågeställningar kan beskrivas i
löpande text.
Lennart Öhlund presenterade en teori angående Collaborative Inquiry,
Preservice Education och Inservice Education. Han ämnar återkomma
med en text om detta.
Beslut: Margareta Bäckström kompletterar verksamhetsberättelsen enligt
på sammanträdet inkomna synpunkter. Förslag till verksamhetsberättelse lämnas därefter till Lärarutbildningsnämnden för beslut.
Verksamhetsuppdrag 2007
Margareta Bäckström föredrog förslaget till verksamhetsuppdrag för
2007 och speciellt de nytillkomna målen.

§7
Verksamhetsuppdrag
2007

Beslut: Margareta Bäckström kompletterar verksamhetsuppdraget enligt
på sammanträdet inkomna synpunkter. Förslag till verksamhetsuppdrag
lämnas därefter till Lärarutbildningsnämnden för beslut.
Partnerskapsavtalet
Ordförande inledde diskussionen om revidering av samverkansavtalet
där lokala samordnares synpunkter på avtalet diskuterades.
Roy Nilsson föreslog att revidering av samverkansavtal och dokument av
liknande karaktär i fortsättningen passerar PUX:s au samt
Grundutbildningsberedningen.
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§8
Partnerskapsavtalet

Vid diskussion om ovanstående avtal delades samverkansrådet i två
grupper: en grupp bestående av representanter för HiG och en grupp
bestående av kommunrepresentanter.
Det fördes ingen vidare diskussion om de synpunkter respektive grupp
framförde vid sammanträdet.
Beslut: Margareta Bäckström sammanställer gruppernas synpunkter i
enlighet med respektive grupps redovisning. Revidering av avtalet tas
därefter upp vid Lärarutbildningsnämndens diskussionssammanträde i
mars.
Rapporter

§9
Rapporter
a) Svar på brev till högskolestyrelsen angående forskningsmedel till Bilaga 1 o 2
lärarutbildningen
Informationen föranledde inga frågor.
b) Avslutning för en grupp adjungerade adjunkter
Bilaga 3 o 4
Fem nya adjungerade adjunkter har anställts vid P-institutionen. Vid
anställning är ambitionen en jämn fördelning mellan
undervisningsåldrar och ämnen.
c) Kompetensutveckling av barnskötare – lägesrapport
Utbildningen startades p.g.a. brist på utbildade förskollärare.
19 studenter började utbildningen och av dem är 15 st från regionen.
d) Besök i regionens gymnasieskolor
Informationen föranledde inga frågor.

Bilaga 5

e)

Medel till doktorand i teknikdidaktik
Informationen föranledde inga frågor.

Bilaga 6 o 7

f)

Konferens i teknik den 8 februari
Den muntliga informationen föranledde inga frågor.

g)

Matematiksatsning inom högre utbildning
Den muntliga informationen föranledde inga frågor.

h) Inbjudan till lärarutbildningskonventet i Karlstad den
17-18 april
Informationen föranledde inga frågor.
i)

Inbjudan till RUC-möte i Stockholm den 21-22 maj
Informationen föranledde inga frågor.

j)

Utbildning av yrkeslärare Umeå universitet och
Mittuniversitetet i samverkan
Informationen föranledde inga frågor.

Bilaga 8

Övriga frågor
§10
- IT inom lärarutbildningen
Övriga frågor
Göran Fransson informerade om KK-stiftelsens satsning på ”IT
inom lärarutbildningen” inför ansökningsomgång 2007 och bad
3

samverkansrådet fundera över vilket koncept den kommande
ansökan ska ha.
Göran berättade också att årets SVIT-konferens kommer att
förläggas till Högskolan i Gävle.
-

Behov av länsmöten?
Frågan behandlades inte då många skolchefer var förhindrade att
närvara.

Mötets avslutande

§11
Mötets
avslutande

Vid protokollet

Mikael Krigh
Sekreterare

Margareta Högberg
Ordförande

Kerstin Brannerydh
Justerare
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