
 

     

   
  

PUD-AU 

ARBETSUTSKOTTET FÖR PEDAGOGISKT 
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (PUD-AU) 
 
INBJUDAN TILL: Representanter i PUD-AU 

 
DATUM: 2020-11-17,  TID: Kl. 9.00 – 12.00 
 
PLATS: Zoom, länk 
https://du-
se.zoom.us/j/66039710621 
 

 

 
 

 

ANMÄLAN: Via Outlook-kalendern eller mejl ssu@du.se  
 
VÄLKOMMEN! 

https://du-se.zoom.us/j/66039710621
https://du-se.zoom.us/j/66039710621
mailto:ssu@du.se
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DAGORDNING 

2020-11-17 
 
1 09.00 Mötets öppnande 

  Ordförande 

   
2 09.00 – 09.05 Val av mötessekreterare 
  Ordförande 

  Förslag till beslut: Satu Sundström 
   
3  Dagordningen 
  Ordförande 
   
4 09.05 – 09.20 Läget i PUD-Regionen 
   
5 09.20 – 09.30 Utveckling av nätbaserad undervisning i samband med 

Coronapandemin – utlysning av PUD-finansierad 
doktorandtjänst 

  Sara Irisdotter Aldenmyr, forskningsledare Utbildning och lärande 
  Forskningsledaren redogör för läget angående doktorandutlysning. 
   
6 09.30 – 09.45 Rapport från utvecklingsgrupper 
  Representanter för respektive grupp 
  Fsk 

Gr F-6 
Gr 7-9 + gy 
Kompetenskartläggning 
Skolchefsgruppen 

   

7 09.45 – 10.00 De pågående arbetsintegrerade lärarutbildningarna samt 
planerna på inriktning F-3 inför antagning HT 21 

  Kerstin Ahlberg, Bengt Ericsson, Lena Knies, Madeleine Michaëlsson 
   

Nuvarande utbildningar:  
Läget i processen. 
Eventuella framtida utbildningar: 
Vid PUD-Råd och PUD- AU har det tidigare framförts önskemål om 
att vid antagningen HT 21 erbjuda en arbetsintegrerad lärarutbildning 
med inriktning mot F-3. En sådan utbildning kan startas under 
förutsättning att skolhuvudmännen i regionen förbinder sig att utlysa 
tillräckligt stort antal läraraspiranttjänster. Frågan har i vanlig ordning 
ställts till skolhuvudmännen via e-postutskick med önskan om svar 
senast 20 nov. Antal inkomna förbindelser redovisas. 

   
 10.00 – 10.10 Paus 
   
8 10.10 – 11.30 Regionens skolverksamhet - Professionsprogram för lärare - 

Regionalisering av skolmyndigheter – Dala Lärarakademi. Hur 
vill vi att detta ska utformas? 

  Madeleine Michaëlsson, Sofia Walter 
  Följande frågor kommer att utgöra grunden för en mer djupgående 

dialog om framtidens skola, lärarutbildning, vidareutbildning, 
forskning och utveckling och samarbeten: 
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- Dala Lärarakademi  -presentation av utgångspunkter för 
vidare diskussion 

- Vad vill vi att ett framtida samarbete mellan skolhuvudmän, 
högskola och skolmyndigheter ska leda till?  

- Hur vill vi att ett professionsprogram för lärare och rektorer 
utformas? 

 
Förslag till beslut (utkast):  
En utvecklingsgrupp bestående av personal från olika nivåer i PUD-
regionens skolor samt från HDa tillsätts. Gruppens uppgift är att 
utveckla tankarna om hur vi inom ramen för ”Dala Lärarakademi” kan 
hantera de frågor, visioner, utmaningar och idéer som kommer fram 
under diskussionerna.  

   
9 11.30 – 12.00 Övriga frågor  
   
10  Mötet avslutas 
  Ordförande 

 


