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Närvarande:
Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund
Göran Nordström, HiG, ersättare för Anita Hussenius
Bengt Friberg, Hudiksvall
Stefan Meuller, Ockelbo
Kerstin Brannerydh, Älvkarleby
Lars Gottfriedsson, Lärarförbundet
Lennart Öhlund, HiG
Carin Röjdalen, HiG
Anita Wahlberg, Gävle, ersättare för Carola Helenius Nilsson
Barbro Berglind, Sandviken
Eva Eklund, Bollnäs
Roy Nilsson, HiG
Solveig Landar, Ovanåker
Berndt Nordberg, Nordanstig
Britt Inger Stein Öhrnell, Myndigheten för skolutveckling
Margareta Högberg, Söderhamn
Margareta Bäckström, PUX
Mikael Krigh, sekreterare
Anmält förhinder
Christel Mjörnheim, Myndigheten för skolutveckling
Walter Nordkvist, Skolledarförbundet, Gävleborg
Britt-Marie Westman, Lärarförbundet
Carola Helenius-Nilsson, Gävle
Bertil Lundquist, Bollnäs
Lottie Hultgren Finnström, HiG
Pär Frohm, Ljusdal
Lars Broberg, Tierp
Tore Nilsson, HiG
Pär Jerfström, Hofors
Anita Hussenius, HiG
Christina Bratt, Bollnäs
Ej närvarande
Göran Larsson, Friskolorna Gävleborg
Johnny Haraldsson, Sveriges kommuner och landsting
Övriga närvarande:
Anders Sjölander, Myndigheten för skolutveckling
Iris Attorps, HiG

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

§12
Mötets öppnande

Val av mötessekreterare
Mikael Krigh valdes till mötets sekreterare.

§13
Val av
mötessekreterare
§14
Godkännande
av dagordning

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg,
- § 21 behandlas efter § 15
- § 24 ”Övriga frågor” utökas med punkterna ”Regeringens satsning”
och ”Nätverk för genuspedagoger”

Val av protokolljusterare
§15
Roy Nilsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Val av
protokolljusterare
Fyllnadsval
- suppleant i grundutbildningsberedningen
- suppleant i PUX samverkansråd

§16
Fyllnadsval

Efter kort diskussion framkom att uppdragstiderna behöver bestämmas
och att det finns behov av en suppleant i Beredningen för
Lärarprogrammet 60p.
Beslut: LuN föreslås besluta att Lisa Kristensen, Hudiksvall utses till
suppleant i grundutbildningsberedningen Birgitta Wåhlstrand,
Gävle till Suppleant i PUX-samverkansråd och Stefan Mueller,
Ockelbo till suppleant i Beredningen för Lärarprogrammet 60p.
Förberedelse inför val till PUX arbetsutskott
Mandatperioden för Barbro Berglind och Bengt Friberg går ut
under 2007 och ersättare måste utses.
Val till PUX arbetsutskott tas upp under §18 ”Sammansättning av
representanter i PUX samverkansråd”.

§17 Förberedelse inför
val till PUX arbetsutskott

Barbro Berglind och Bengt Friberg kandiderar för omval.
Beslut: Namnförslag redovisas vid septembermötet.
Sammansättning av representanter i PUX samverkansråd
Samverkansrådet består idag av skolchefer, prefekter, PUX-samordnaren
och lärarutbildningschef medan övriga deltagare är adjungerade.
Frågan om samverkansrådets sammansättning är angelägen då
samverkansrådet existerat och utvecklats under ett antal år och
representationen bör därför ses över.
Har Lärarutbildningsnämndens tillkomst ändrat förutsättningarna för
PUX samverkansråd?
Sammansättningen blir dessutom aktuell att diskutera då ett antal
representanter uteblir från rådets sammanträden. Detta leder till frågan
om hur representationen ska se ut och vilka frågeställningar rådet ska
behandla.
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§18
Sammansättning av
representanter i PUX
samverkansråd

Med detta som bakgrund inleddes en gruppdiskussion bestående av två
grupper, en med HiG-representanter och en med kommunrepresentanter.
Vid redovisning av gruppdiskussionen framkom från
kommunrepresentanterna att;
- det är viktigt att träffas
- vid ett tillfälle per år skall alla skolchefer deltaga
- kan inte alla deltaga bör den som ersätter ha mandat att föra
diskussion
- eventuellt införa en styrelse
Vid HiG-representanternas redovisning framkom att;
- frågeställningar om kompetensutveckling bör behandlas
- VFU måste diskuteras och då frågor som: vad ska innehållet vara, vilka
krav ska ställas på en utbildningsplats, vilken utbildningsnivå ska
krävas av en lärarutbildare
- viktigt med diskussioner
- att samtliga prefekters medverkan är viktig
Vid diskussion efter redovisningen enades rådet om betydelsen av möten
mellan skolchefer, prefekter och lärarutbildningschef. Utredas bör dock
hur frekvent detta ska ske och vilka frågeställningar som ska behandlas.
Uppföljning av lärarutbildningsnämndens marsmöte
Roy Nilsson informerade om den nya examensordningen vilken får till
följd att lärarutbildningen delas i tre delar, enligt nedan, vad gäller
examensnivå.

§19
Uppföljning av
lärarutbildningsnämn
dens marsmöte

- inriktningen senarelärare – avancerad nivå
- inriktningen tidigarelärare – studenterna kan välja grundnivå eller
avancerad nivå och förlänga utbildningen
- inriktningen förskola – grundnivå men studenterna skall erbjudas att
förlänga utbildningen och ta ut en generell magisterexamen efter
komplettering
Utbildningsplanen omarbetas enligt de nya förutsättningarna enligt ovan
och den nya examensordningen började gälla fr.o.m. den 1 maj.
PUX:s verksamhetsberättelse 2006 och verksamhetsuppdrag 2007
godkändes vid Lärarutbildningsnämndens sammanträde 070328.
MSU och framtiden
Britt Inger Stein Öhrnell och Anders Sjölander, Myndigheten för
skolutveckling (MSU) presenterade aktuella punkter.
Regeringen genomför en översyn av myndighetsstrukturen inom
skolområdet. Den ska leda till färre myndigheter och tydligare
ansvarsområden. För ytterligare information om översynen se MSU:s
webbsida: www.skolutveckling.se
MSU:s huvuduppgifter;
- kunskapsuppdrag
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§20
MSU och framtiden
Bilaga

- förbättra utveckling
- öka utbildningskvaliteten
Utvecklingsområden enligt Skolverket
- kvalitetsarbete
- uppföljning av elevens kunskapsutveckling
- kunskapsutveckling
- pojkars resultat
- likvärdig betygssättning
- öka elevernas inflytande
- särskilt stöd
- samverkan olika verksamhetsformer
Iris Attorps presenterade samarbetsprojekt om praxisnära forskning i
matematik. Projektet som finansieras av Myndigheten för skolutveckling
och Högskolan i Gävle, genomförs i samverkan mellan HiG och
närliggande kommuner. Syftet är att utveckla elevers begreppsutveckling
inom matematik.
Aktuell skolutvecklingsfråga i Bollnäs
Eva Eklund presenterade projektet ”Verksamhetsförlagd utbildning för
lärarstudenter i Bollnäs”.
Projektets mål, vilka nu är uppnådda, var att;
- öka rektorernas delaktighet i VFU
- tydliggöra principerna för arvodet

§21
Aktuell
skolutvecklingsfråga i
Bollnäs

Arbetsgruppen fortsätter arbetet, trots att målen för projektet är
uppnådda, med föresatsen att VFU är hela skolans ansvar. Gruppen
kommer också att fungera som bollplank för lokal samordnare.
Det fortsatta arbetet inriktas mot;
- att hitta former för examensarbete
- att upprätta en bank av utvecklingsområden
- nätverksarbete med HiG
- bedömning av lärarstudenter
- att avtal med partnerskola omförhandlas – att vara partnerskola ska
skolan/rektorsområdet ansöka hos kommunen om.
Rapporter

§22
Rapporter

a. Stymnestipendiet
Ännu inga namnförslag till stipendiet, påminnelse har gått ut till
rektorerna.
b. Minnesanteckningar från möte i Luleå ang kommunala matematikutvecklare
Rapporten föranledde inga frågor.
c. Rapport från Skolledarforum mars 2007
Rapporten föranledde inga frågor.
d. Vetenskapsrådets rapport om Utbildningsvetenskap
Rapporten föranledde inga frågor.
e. Lärarutbildningskonventet i Karlstad den 17-18 april
Rapporten föranledde inga frågor.
f. HBT-dag den 22 maj
Rapporten föranledde inga frågor.
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g. Antagna doktorander från regionen vid forskarskolor där HiG medverkar
Den 13 augusti börjar en doktorand i matematikdidatik vid HiG.
h. Lärarutbildarträff den 23 augusti
Rapporten föranledde inga frågor.
i. Konferens för regionens skolledare den 5 oktober
Rapporten föranledde inga frågor.
j. SVIT-konferens den 23 oktober
Konferensen genomförs särskilt för lokala lärarutbildare, lärare vid
lärarutbildningen, studenter och rektorer, men alla lärare är välkomna.

Ev byte av sammanträdesdag
Nästa sammanträdesdag blir 24 september i Söderhamn.

Övriga frågor
- Hur ”nyttjas” hemmavid de som är och har varit adjungerade adjunkter vid
lärarutbildningen?
En uppföljning av hur de adjungerade adjunkterna utnyttjas bör genomföras i
kommunerna. Adjungerade lektorer/adjunkter från HiG kan också anställas i
kommunerna.

§23
Ev byte av
sammanträdesdag
§24
Övriga frågor

- Doktorandtjänster vid Mittuniversitetet.
Finns det möjlighet att vid HiG anställa doktorander på samma sätt som på
Mittuniversitetet? HiG är inte universitet och kan därmed inte anställa
doktorander. För att kunna göra det måste HiG samarbeta med ett universitet.
- Nätverk för genuspedagoger
PUX tar på sig uppgiften att anordna ett första möte för genuspedagoger.
- Lärarlyftet
Kommunerna har lovat att i samarbete med PUX upprätta en
prognos angående lärarbehovet inom regionen. Prognosen ska visa tänkbart
lärarbehov 2012 och 2017.
Gävle har skapat en framtidsspanargrupp vars resultat skall redovisas innan
sommaren.

Mötets avslutande

§25
Mötets avslutande

Vid protokollet

Mikael Krigh
Sekreterare

Margareta Högberg
Ordförande

Roy Nilsson
Justerare
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