PROTOKOLL 2007:3
PUX:s samverkansråd
Sammanträdesdatum
2007-09-24

Närvarande:
Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund t.o.m. §33
Roger Fält, Hudiksvall
Stefan Meuller, Ockelbo
Kerstin Brannerydh, Älvkarleby
Lennart Öhlund, HiG
Carin Röjdalen, HiG
Carola Helenius Nilsson, Gävle
Barbro Berglind, Sandviken
Roy Nilsson, HiG
Solveig Landar, Ovanåker
Britt-Marie Westman, Lärarförbundet
Bertil Lundquist, Bollnäs
Britt-Marie Thelin, Nordanstig
Margareta Högberg, Söderhamn
Pär Frohm, Ljusdal
Agneta Dahlqvist, Hofors
Tore Nilsson, HiG
Lottie Hultgren Finnström, HiG
Margareta Bäckström, PUX
Mikael Krigh, HiG, sekreterare
Anmält förhinder
Christel Mjörnheim, Myndigheten för skolutveckling
Walter Nordkvist, Skolledarförbundet, Gävleborg
Anders Ringård, Skolledarförbundet, Gävleborg
Lars Broberg, Tierp
Anita Hussenius, HiG
Göran Larsson, Friskolorna Gävleborg

Övriga närvarande:
Bibbi Lodmark, Söderhamn §27

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

§26
Mötets öppnande

Information om aktuellt skolutvecklingsprojekt i Söderhamns
kommun
Bibbi Lodmark informerade om projektet Drivkraft Söderhamn, vilket
startade januari 2006 i Söderhamns kommun. Målet för Drivkraft
Söderhamn är att barn och ungdomar i Söderhamns förskolor och skolor
ska uppmuntras att utvecklas till entreprenöriella individer. Målet ska
uppnås genom att alla verksamheter kännetecknas av ett entreprenöriellt
förhållningssätt. Presentationer av olika aktiviteter äger rum på
pedagogmässan ”Tusen idéer” den 29 oktober på Cfl i Söderhamn.
Mötesdeltagarna erhöll den nytryckta broschyren.

§27
Information om
aktuellt skolutvecklingsprojekt i
Söderhamns kommun

Val av mötessekreterare
Mikael Krigh valdes till mötets sekreterare.

§28
Val av mötessekreterare

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor.
• Forskningsprojekt teknik didaktik
• NT-spåret
• Antal registrerade studenter höstterminen 2007
• Myndighetsutredningen
• Vårens sammanträden

§29
Godkännande
av dagordning

Val av protokolljusterare
§30
Carola Helenius Nilsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera Val av
protokollet.
protokolljusterare
Val till PUX arbetsutskott 2008-2009
Beslut:
Samverkansrådet beslutade att föreslå LuN att utse Barbro Berglind,
Sandviken och Roger Fält, Hudiksvall till ledamöter i PUX arbetsutskott
2008-2009.
Vad återstår att göra av PUXs verksamhetsuppdrag 2007?
Genomgång av verksamhetsuppdraget 2007 visade att följande
punkter återstår:
• Kvalitetsbeskrivning av VFU:n i varje kommun
• Samtliga lokala lärarutbildares användning av e-mail
• Rektorers (fsk och gru) uppföljning av VFU:n på kommunvisa
träffar tillsammans med utbildningsledare vid HiG och
samordnaren (Kommer att genomföras under början av vt 2008.)
• Presentation av hur N-institutionen arbetar med lärarutbildningen
och dess partnerskap inklusive nätverk
• Erbjudande av kompetensutvecklingsinsatser i kommunerna till
lärarutbildare vid HiG
• Utbildning av samtliga ianspråktagna lokala lärarutbildare, dvs de
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§31
Val till PUX arbetsutskott 2008-2009

§32
Vad återstår att göra
av PUXs verksamhetsuppdrag 2007?

•
•
•

som ännu inte erhållit utbildning inför uppdraget
(En kortare tvådagars utbildning planeras inför juni 2008.)
Kurs i forskningsmetodik
Kurs i handledning inför gymnasieelevers examensarbete
Kombinationsanställningar vid skolorna i länet av adjungerade
adjunkter/lektorer

Prefekt Tore Nilsson informerade om arbetet med lärarutbildningen på Bilaga 1a
HS-institutionen. Den har sedan ett år tillbaka en samordnare för detta
arbete. Vid institutionen ges fem inriktningar inom lärarutbildningen och
inom varje inriktning sker samverkan i varierande former med berörda
skolor. För information om hur samverkan genomförts, se bilaga.
Bilaga 1b
Prefekt Lennart Öhlund informerade om arbetet vid P-institutionen.
Vid P-institutionen arbetar man efter en modell för partnerskap mellan
skolverksamhet och universitet/högskola som beskrivs av Stevens, D. D.
(1999), se bilaga. Enligt denna modell arbetar man med ett antal projekt
för att främja en bra utveckling. Exempel på sådan verksamhet är träffar
mellan lärare på HiG och lokala lärarutbildare, kurser för lokala
lärarutbildare samt anställning av adjungerade adjunkter.
En ny lärarutbildning
§33
Chefen för lärarutbildningen, Roy Nilsson och ordföranden i LuN,
En ny lärarCarin Röjdalen informerade om den kommande översynen av
utbildning
lärarutbildningen. Den förnyade lärarutbildningen genomfördes 2001 och
nu är det enligt regeringen dags för förändring.
Vid efterkommande diskussion, där både positiva och negativa tankar
framfördes, framkom oro för att VFU:s del i lärarutbildningen ska
minska. Samverkansrådet enades om att göra ett gemensamt uttalande
vad gäller VFU:s betydelse för lärarutbildningen.
Beslut:
• Samverkansrådet beslutade att göra ett gemensamt uttalande vad
gäller VFU:s betydelse för lärarutbildningen.
• Uppdrogs åt PUX:s AU att arbeta fram förslag på gemensamt
uttalande.
Frågeställningar och mötesformer i PUX
Margareta Högberg och Margareta Bäckström inledde och gav
förutsättningar för den kommande gruppdiskussionen. Diskussionen
angående PUX utgick utifrån Gunnar Bergs utvärdering vid Umeå
universitet ”RUC i gränslandet mellan akademi och skola” och de
”akilleshällar” han funnit.
Under gruppdiskussionen diskuterades följande frågeställningar:
• Vilka akilleshälar känner vi igen respektive vilka känner vi
inte igen?
• Kan vi ta till oss några av de råd som ges i utvärderingen?
• Gör vi rätt saker?
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§34
Frågeställningar och
mötesformer i PUX

Redovisningen av gruppdiskussionen kan sammanfattas med följande
punkter:
• 2008 skall nätverken lyftas fram och deras roll förtydligas.
• Definiera begreppen skolutveckling och forskning.
• Tydliggör PUX organisation.
• Hur kan PUX utvecklas om MSU försvinner?
• Inventera den forskning om skolverksamhet som gjorts.
Rapporter

§35
Rapporter

a. Anmälningar till konferens för regionens skolledare den
5 oktober
Det fanns 62 anmälda vid anmälningstidens utgång. Fler
anmälningar kommer dock enligt kommunrepresentanterna.
b. Anmälningar till SVIT07-konferensen den 23 oktober
Informationen föranledda inga frågor.
c. Regionens behov av förskollärare/lärare 2007 och 2012
Bilaga 2
Diskuterades svårigheten med att göra en trovärdig prognostisering
av lärarbehovet.
Ett uppdrag ska formuleras av AU inför nästa möte i samverkansrådet. Uppdraget ska fokusera på framtida elevers behov av
utbildning. Gruppen ska fortlöpande rapportera nuläget i
kommunerna till PUX samverkansråd.
d. Högskoleverkets granskning av lärarutbildningen i Gävle –
besök den 24 oktober
Informationen föranledda inga frågor.
e. Lärarlyftet
Informationen föranledda inga frågor.

Bilaga 3

f. NT-året 07/08
Inbjudan framfördes med hälsning från NT-spårets projektledning
till hälsingekommunerna att de också är välkomna att delta i NTspåret och NT-året 07/08.
Broschyr erhölls.

Övriga frågor

§36
Övriga frågor

•

Forskningsprojekt teknikdidaktik
Ett forskningsprojekt ”Hur påverkar kön och etnicitet
teknikintresset hos grundskoleelever” har påbörjats vid HiG.
Kontakt önskas med lärare i teknik, men få rektorer har efter
förfrågan meddelat vilka dessa lärare är.

•

Antal registrerade studenter höstterminen 2007
Informationen föranledde inga frågor

•

Myndighetsutredningen
Information angående myndighetsutredningen och beslutet att
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Bilaga 4

lägga ned Myndigheten för skolutveckling (MSU). Nätverket för
RUC-enheterna i landet har till utredaren, Hans Forsell, framfört
vilken roll RUC har och kan utveckla.
•

Vårens sammanträden
Måndag 28 januari i Hofors
Torsdag 8 maj i Ockelbo

Under mötet delades bilagan ”Verksamhetsförlagd utbildning för
lärarstuderande i Bollnäs” ut.
Mötets avslutande

§37
Mötets avslutande

Vid protokollet

Mikael Krigh
Sekreterare

Margareta Högberg
Ordförande

Carola Helenius Nilsson
Justerare
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