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John Bauergymnasiet, Gävle

Mötets öppnande
Ordförande Solveig Landar hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§1 Mötets öppnande
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Val av mötessekreterare
Beslut: Lars Asplund valdes till mötets sekreterare.

§2 Val av mötessekreterare

Val av justerare
Beslut: Kerstin Brannerydh valdes till protokolljusterare.

§3 Val av justerare

Godkännande av ärendelista
§4 Godkännande av ärenBeslut: Dagordningen godkändes med tillägg under ”Övriga delista
frågor” .
Uppföljning av Lärarutbildningsnämnden
§5 Uppföljning av LärarBeredningen för LP90 upphör. En ordinarie ledamot och en utbildningsnämnden
suppleant bereds plats i grundutbildningsutskottet.
Beslut: Walter Nordqvist tar plats i grundutbildningsutskottet
som ordinarie och Katarina Åkersten som suppleant.
Carin Röjdalen informerade om förslaget till den nya lärarutbildningen. VFU:n kommer att läggas som en egen utbildningsdel. Skolor som vill vara ”fältskolor” får ansöka om det
hos Skolverket/Statens skolinspektion. Utredningen föreslår
bland annat en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna och
ett antal tydliga inriktningar. Två nya yrkesexamina, grundlärare och ämneslärare, föreslås ersätta den nuvarande lärarexamen. Lärarna föreslås samtidigt erhålla generella examina, kandidat, magister respektive masterexamen. Samtliga
universitet och högskolor, som vill bedriva lärarutbildning,
måste ansöka hos Högskoleverket om rätt att utfärda de förslagna lärarexamina.
Fyra perspektiv ska prägla lärarutbildningen: ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, ett historiskt respektive ett
internationellt perspektiv samt IT som utbildningsresurs.
Tydliga inriktningar skall göra lärarna till specialister på
olika åldersgrupper och ämnen. För ämneslärarutbildning
kommer det att finnas en alternativ ingång för sökande med
relevanta tidigare studier. Förslaget innehåller bl.a. att utbildningstiden för förskollärare minskas liksom VFU:n för
senarelärare.
Förslaget innebär även att ettämneslärare utbildas i praktisktestetiska ämnen.
Högskolan svarar på remissen och har i arbetet med den efterhört synpunkter från bl.a. grundutbildningsberedningen
och de lokala samordnarna. Gävle och Älvkarleby kommuner är ombedda att svara på remissen. Dock kan alla som så
önskar besvara den, vilket Sandviken ämnar göra.

Utredningen ”En hållbar
lärarutbildning”
SOU 2008:109
Bilaga 1
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Presentation av PIM-projektet i Bollnäs
§6. Presentation av PIMKatarina Ahlström informerade om PIM-projektet i Bollnäs. projektet i Bollnäs.
PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en
kombination av handledning på Internet, studiecirkel och
Bilaga 2
hjälp i vardagen. Webbplatsen är en del av ett regeringsuppdrag till Skolverket, som har att främja utveckling och användning av informationsteknik i skolan. Materialet kan användas både enskilt och i ett arbetslag som studerar tillsammans. PIM-handledningarna kan även användas i det dagliga
arbetet, när lärare och elever behöver få direkt hjälp med att
t.ex. bearbeta sina bilder från digitalkameran. Det är en helt
kostnadsfri resurs riktad till Sveriges alla pedagoger. Mera
finna att läsa på: http://www.pim.skolutveckling.se/
Hur Bollnäs organiserat arbetet med PIM framgår av
bilaga 2.
Verksamhetsberättelse 2008
Förslaget till verksamhetsberättelse för 2008 hade skickats ut
i förväg. Efter förslag på några förändringar lämnas förslaget
till Lärarutbildningsnämnden för beslut.
Vad blir resultatet av de möten som hålls i samverkansrådet?
Tore Nilsson frågade på förekommen anledning om förhållandet mellan kommuner/skolor och Högskolan. Vilka kanaler skall vi använda och vilka använder vi oss av? En kort
diskussion följde. Är PUX-arenan den rätta?

§7 Verksamhetsberättelse
2008

§8. Vad blir resultatet av
de möten som hålls i samverkansrådet?

Beslut: Vid nästa möte behandlas frågan hur kommuner/skolor och Högskolan kan nyttja varandra på bästa sätt.
En större ”träffsäkerhet” mellan framförda önskemål, effektuerande i erbjudna kurser och antalet sökande till dessa berördes. Som exempel angavs kurser i bedömning och betygsättning. Se www.hig.se/pux/utbildningar.html
Beslut: Förvaltnings-/skolcheferna tar upp den konkreta frågan om kurserna i betyg och bedömning med sina rektorer för
att efterhöra om intresset och kunna ge ett definitivt besked
till Högskolan.
Verksamhetsplan 2009
Förslag på verksamhetsplan för 2009 hade skickats ut i förväg. Efter förslag på några ändringar lämnas förslaget vidare
till Lärarutbildningsnämnden för beslut.

§9. Verksamhetsplan 2009

Mötesplatser 2009
Beslut: Den 15 maj möts samverkansrådet i Gävle kommun
och den 23 oktober på Högskolan

§10. Mötesplatser 2009

Information

§11. Information
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- Utvärdering av landets olika RUC
http://www.hsv.se/download/18.b1acc8911efa2045e47ff Bilaga 3
- RUC-konferens i PUX:s regi den 28-29 april 2009
programförslag
- Kurser som erbjuds Skolverket att upphandla inför
ht09
- Minnesanteckningar från SVIT-gruppens möte
- Rapport angående kommunövergripande fortbildningsdag för lärare och skolledare den 27 oktober 2008

Bilaga 4

- Information om Skolledarforum och ”Tonspråk”
- Genusforskning – text i Nyhetsbrev nr 5 2008
- Seminarieserie för rektorer angående implementering
av IUP-reformen
Övriga frågor

§12 . Övriga frågor

Regional utvecklingsplan, RUP
Bilaga 5
Stig Hanssen informerade om utvecklingsprogrammet för
Gävleborgs län, RUP. Det syftar till att få fram en gemensam
vision, som leder till mål och handlingsplaner.
Lissabonagendan inom EU från år 2000 har lett till ett nationellt tillväxtprogram för åren 2007-2013. Det program som
utarbetats i vår region är vid tidpunkten för denna presentation ute på remiss. Beslut fattas senare i februari. Utifrån de
regionala tillväxtprogrammet skall sedan ett lokalt program,
LUP, utvecklas inom varje kommun. Värmland, Dalarna och
Gävleborg har under programtiden 1,5 miljarder att disponera. Därutöver får Gävleborg disponera 65 miljoner. Stig
Hanssen återkommer med vidare information under kommande möten i samverkansrådet.
Skolledarforum den 8-9 oktober
Margareta Högberg förannonserade om Skolledarforum i
höst.
Seminarieserie i språk- läs och skrivutveckling.
Margareta Bäckström informerar om en kommande seminarieserie för kommunala språk- läs och skrivutvecklare.
Övergång till högskoleutbildningar
Margareta Bäckström redogjorde utifrån Högskoleverkets
statistik hur övergången till högskoleutbildning sett ut i
regionens kommuner bland ungdomar 18-25 år. Se bilaga.

Bilaga 6
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Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

§13 Mötets avslutande

