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Nytt/justerat avtal

• Ny lärarutbildningsförordning, delvis förändrad 
lärarutbildning 

• Förändringar i samverkan, tex har vi inte haft nya intag på 
forskarskolan

• Ekonomi – behöver också ses över
• Förslag att PUDs arbetsgrupp för strategier för 

kompetensförsörjningsarbete involveras i arbetet av nytt 
avtal.





Aktuellt

• Det nya politiska landskapet: hur ska detta förstås?
• Tidöavtalet – risk att gamla utredningar mm blir liggande om de 

inte är kopplade till Tidöavtalet, nya utredningar som är 
kopplade Tidöavtalet 

• 100 första dagarna enligt regeringen
• Ukrainakriget påverkar svensk budget – försvarsbudgeten, 

biståndsbudgeten, prioriteringar
• Regleringsbrev (Övningsskolor, Arbetsintegrerade, Fler vägar 

in…….) 
• Skolverket: regionalisering och kvalitetsdialoger. Uppdatering 
• Proposition: Nationellt professionsprogram
• Rådet för professioner inom skolväsendet. Uppdatering.





SUD/PUD

• Gemensam fm 24 okt (PUD-råd)
• Socialtjänst-skola
• PUD-au har sagt ja till en gemensam fm
• Vad ska prioriteras?
• Vilken ingång?



• Alternativ A: Fokus samverkan inom skola-socialtjänst. Helhetsbild/karta. HDa, 
kommuner, Regionen, Polis, Länsstyrelse mfl

• Alternativ B: Fokus befintliga lärdomar inom skola-socialtjänst från regionen. 
(HTL/Borlänge, Tillsammans för varje barn/Falun,)

• Alternativ C: Fokus Högskola/forskning och utveckling. (Gemensamma 
uppdragsutbildningar, föreläsningsserier, gemensamma forskningsprojekt)

• Alternativ D. Fokus Socionomprogrammet och lärarutbildningsprogrammen 
gällande skola-socialtjänsten (Vad görs?, vad borde göras?)

• alternativ E. ??



Vi höjer ambitionsnivån vad gäller kvalitet på VFU!
Varför? 
Det är ett av våra främsta argument för att få bedriva lärarutbildning

Vad ger kvalitet på VFU?
Handledare och skolor
Koppling mellan teori och praktik
Skola på vetenskaplig grund, praktiknära lärarutbildning och 

skolrelevant forskning 

Handledarutbildning!



En av nycklarna för ökad kvalitet är handledarutbildning!

Steg 1: Grundläggande kunskaper om handledaruppdraget men också 
reflektioner kring det egna läraruppdraget.
Steg 2: Ökad kunskap om den roll som vetenskaplighet kan ha i relation till 
läraruppdraget och handledaruppdraget. Hur samspelar vetenskaplighet och 
beprövad erfarenhet?
Steg 3: Lärarprofessionsbegreppet. Fördjupad kunskap om vägledning i olika 
sammanhang (handledare, mentor, handledare AIL, förstelärare). Yrkesetik. 
Redskap för kvalificerade samtal om undervisande och lärande.



Föreläsningar
2020-2021
Tarja Alatalo:
Skrivundervisning i mellanåren – en grund för alla elevers skrivutveckling 
Tomas Axelson: 
Barnkonvention, religion och etiska dilemman i skol- och förskolemiljö
Eva Randell:
När barn far illa

2021-2022
Madeleine Michaelsson:
Att vara lärare i skola och förskola – ansvar, förtroende och status 
Farhana Borg:
Hållbar utveckling och Agenda 2030 i förskolan 
Hur start i kompost och Grön flagg har utvecklats till en helhetssyn i förskolans 
verksamhet
Hanna Torbrand:
Att leda och organisera för lärande 



2022-2023
Anders Olsson:
Utomhus, ett hållbart sätt att lära in 
Gunilla Lindqvist:
Hur skapar vi likvärdig undervisning i ett förändrat utbildningslandskap? 
En föreläsning om komplexa utmaningar i skolpraktiken 
16 mars kl. 13-16 Kajsa Lamm: 
Lunch, matsal, ”matan” eller bamba – lust, utveckling och lärande vid måltiden 

Alla i målgruppen (lärare, förskollärare, skolledare, pedagogisk personal) i PUD-
regionen bjuds in till föreläsningarna!



GRUNDLÄRARPROGRAMMET AIL
2017-2023

PUD-AU 23-01-31
Terje Hedström



Arbetsintegrerat grundlärarprogram 240 hp

• 2017 omgång 1 åk.4-6 No/Tk 20 studenter, examen september 22

• 2018 omgång 2 åk.4-6 No/Tk 19 studenter

• 2019 omgång 3 åk.4-6 No/Tk eller So 12 studenter

• 2020 omgång 4 åk.4-6 No/Tk eller So 23 studenter

• 2021 omgång 5 åk.F-3 26 studenter

• 2022 omgång 6 åk.F-3 16 studenter

• 2023 omgång 7 åk.4-6 No/Tk eller So   anta 33 studenter?
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AIL-stud (ht.17-ht.22) 

Omg I Omg II Omg III Omg IV Omg V Omg VI

Övriga / Kommuner 
med 1 AIL-stud
Kopparberg
Orsa
Ovanåker
Rättvik 
Sandviken
Älvdalen
Sthlm (Falun)



Informationsträff om arbetsintegrerad 
grundlärarutbildningen 1 februari kl.16-18
Biblioteket HDa

• Kl.16-17 Diskussions- och informationsmöte ( Kontaktpersoner för skolhuvudmän)

• Kl.17-18 Informationsträff för presumtiva studenter

(14 februari kl.17-18 Informationsträff via Zoom för presumtiva studenter )

15 februari- 15 mars Ansökan öppen för grundlärarprogrammet AIL åk.4-6

Februari/ Mars Informationsträffar i olika kommuner. Hör av er så kan vi komma till 
er!
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