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INBJUDAN 
 
Ledamöter i PUD-rådet 
 
  

 
Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) 
 
Tid: Tisdag 18 oktober 2022, kl. 09.00 – 15.00  
 
Plats: Högskolan Dalarna (HDa), C339, Falun, Lugnet. 
 

 
Anmäl ditt deltagande och eventuella kostönskemål till Satu Sundström, via e-post: ssu@du.se. 
 

DAGORDNING 
  

 1 09.00 Mötets öppnande 
 

Mikael Fältsjö, ordfö-
rande PUD 

 2  Val av mötessekreterare  

  Förslag till beslut: Satu Sundström. 
 

 

3  Godkännande av dagordning  

  Förslag till beslut: Dagordningen godkänns. 
 

 

4 09.00-
09.15 

Aktuellt i PUD-regionen Mikael Fältsjö, ordf. 
PUD 
 

5 09.15-
09.25 

Institutionen för lärarutbildningen: Presentation av prefekt 
och proprefekter 

Madeleine Michaëlsson, 
prefekt, Tarja Alatalo, 
proprefekt forskning, He-
lena Grundén, tf propre-
fekt utbildning 
 

6 09.25-
09.35 

Förskollärarprogrammet – Ansökan om examensrättigheter 
Var i processen är Högskolan Dalarna när det gäller ansökan om examensrättigheter för 
Förskollärarprogrammet? 

Helena Grundén, tf  
proprefekt utbildning 

    

7 09.35-
10.10 

Arbetsintegrerade lärarutbildningar och PUD-regionen 
Den 12 januari 2017 fattade Högskolan Dalarna tillsammans med regionen beslut om att 
starta den arbetsintegrerade utbildningen inom Grundlärarprogrammet HT 2017. Första 
kullen tog sin examen i september 2022. Hur gick det? Och var står vi idag när det gäller ar-
betsintegrerade utbildningar inom övriga program?  
 
Högskolan kommer också att redovisa skolhuvudmännens önskemål gällande inriktning,  
F-3 eller 4-6, samt antal platser gällande Grundlärarprogrammet inför HT 2023. 

Helena Grundén, tf 
proprefekt utbildning 
Lena Knies, programan-
svarig, Peter Gabrielsson, 
PUD-chef 

    

8 10.10-
10.20 

Dalatorget 9 september 2022: Rapport 
Den 9 september genomfördes Dalatorget som innehöll föreläsningar, utställningar, studentar-
beten, rundabordssamtal och examensceremoni för första kullen arbetsintegrerade studenter.  

Lena Knies, programan-
svarig, Kerstin Ahlberg, 
programansvarig, Sofia 
Walter, samordnare 

    

  PAUS  

    

9 10.40-
10.55 

Grundlärarprogrammet: Nodskolor 
Rapport om hur arbetet med nodskolor utvecklats under året som varit och exempel från olika 
kommuners nodskole-organisation och aktiviteter.  Förslag på hur vi framöver får fler nodsko-
lor och hur övriga skolor i regionen kan samarbeta med lärarutbildningen och få VFU-stu-
denter. 
 
 

Sofia Walter, samord-
nare, Karin Nordmark, 
samordnare, Kerstin Ahl-
berg, programansvarig 
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10 10.55-
11.45 

Samverkan för bästa skola (SBS): Erfarenheter, forskning och 
diskussion utifrån ett skolchefsperspektiv 
Samverkan för bästa skola har engagerat 105 skolhuvudmän under åren 2015-2021 och 
Högskolan Dalarna är ett av de lärosäten som är involverat i SBS. Denna punkt fokuserar 
på erfarenheter kopplade till forskning utifrån ett skolchefsperspektiv. 

Ulf Nytell, SBS-ansvarig 
HDa, Jan Håkansson, 
professor 
 

    

  LUNCH  

    

11 13.00-
13.50 

Aktuella frågor från Skolverket 
Tommy Lagergren, chef för skolutvecklingsavdelningen, närvarar via länk för att dels redogöra 
för aktuella frågor från Skolverket, dels diskutera dessa och andra frågor. 

Tommy Lagergren, Av-
delningschef skolutveck- 
lingsavdelningen, Skolver-
ket 

    

  PAUS  

    

12 14.00-
14.40 

Reflektion förbättrar skolan: Erfarenheter, forskning och dis-
kussion utifrån perspektivet lärare möter forskare 

Mattias Gradén, verk-
samhetsutvecklare, Sara 
Irisdotter, professor 

  Presentation av ny studie som visar hur lärare på olika sätt reflekterar över och drar nytta av 
vetenskapliga texter. Vi gör en övning i samma anda och diskuterar konkreta vägar och möj-
ligheter för regionens lärare att tillsammans med forskare ta del av aktuell forskning och dela 
erfarenheter.  
 

 

13 14.40--
14.55 

Arbetsgrupp: Kompetensförsörjning och samverkansstrate-
gier i PUD-regionen 

Mikael Fältsjö, ordf. 

  PUD-AU fattade beslut den 25 januari om att bilda en arbetsgrupp i syfte att utveckla sam-
verkansstrategier gällande kompetensförsörjning. Arbetsgruppen består av följande personer: 
Mikael Fältsjö (VBU), Ulrika Forssell (Borlänge, fr nov Falun), Johan Svedmark (Falun), 
Johanna Berglund (Borlänge, fr nov), Therese Sarenbrant (Gävle), Hanna Meijer-Holmqvist 
(LR), Maria Almqvist (Lärarförbundet), Tarja Alatalo (HDa), Helena Grundén (HDa, fr 
okt) och Peter Gabrielsson (HDa). 
 

 

14 14.55-
15.00 

Övriga frågor 
 

 

15  Nästa möte och mötets avslutande Mikael Fältsjö, ordf. 
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