
 

     

   
  

PUD-RÅD 17 OKTOBER 

RÅDET FÖR PEDAGOGISKT UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA 
(PUD-RÅD) 
17 oktober 2017 | Falun 

 

Inbjudan till: Ledamöter I PUD-RÅD 

 

Plats 
Högskolan Dalarna, Falun, Skrivsal 1  

 

Tid 
09.00-16.00 (fika från 08.45), inklusive lunch och eftermiddagsfika 

 

Dagordning 
Se nedan 

 

Lunch 
12.00 Scandic 

 

Anmälan 
Anmäl deltagande senast 13 oktober till Satu Sundström, ssu@du.se  
 

Upplysningar 
Satu Sundström, Högskolan Dalarna, Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna,  
023-77 84 27, ssu@du.se  
 
 

VÄLKOMMEN!

mailto:ssu@du.se
mailto:ssu@du.se
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DAGORDNING PUD-RÅD 
 

1   09.00  Mötets öppnande 

Inga-Lena Spansk, Ordförande 
 

2    Val av mötessekreterare 

Ordförande 

Förslag till beslut: Satu Sundström 
 

3    Godkännande av dagordningen 

Ordförande 

Förslag till beslut: Dagordningen godkänns 
 

PUD-samarbetet - Nuläget 
 

4  09.05-09.30  Aktuellt på Högskolan Dalarna 

Magnus Jobs, akademichef, Mats Tegmark, utvecklingsledare 
lärarutbildningarna 

 Ny styrelse, rektor och övrig ledning 

 Ekonomi  

 Befintliga lärarprogram 

 Regeringsbeslut: Reviderad ämneslärarexamen 7-9. Utbildningen 
startar ht -18.  

 
 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/ny-kortare-utbildning-
 for-blivande-amneslarare/  

 
 

5  09.30-10.30  Skolnära 1 

Göran Morén, Maria Larsson, Erika Aho, Anna Henriksson Persson, Karen 
Stormats, Steven Lindqvist 

 Doktorander inom Skolnära 1 är i slutfasen av sin utbildning och presenterar 
 en del tankar om denna satsning och vad den har bidragit med under 
 rubriken ”Ringar på vattnet”. 
 

6  10.30-10.40  Skolforskningsfonden 

Professor Sara Irisdotter Aldenmyr 

 Presentation av beviljade projekt 2017 

 Beslut om inriktning och regler för planeringsmedel samt 
 projektmedel läsåret 2017-2018. 
 
Länkar dokument: 
Ansökningsblankett planeringsmedel 2018: 
http://bit.ly/blankettplaneringsmedel 
 
Ansökningsblankett projektmedel 2018: 
http://bit.ly/blankettprojektmedel 
 
Bedömningsmall planeringsmedel: 
http://bit.ly/bedomningsmalplaneringsmedel  
 
Bedömningsmall projektmedel 
http://bit.ly/bedomningprojektmedel 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/ny-kortare-utbildning-%09for-blivande-amneslarare/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/ny-kortare-utbildning-%09for-blivande-amneslarare/
http://bit.ly/blankettplaneringsmedel
http://bit.ly/blankettprojektmedel
http://bit.ly/bedomningsmalplaneringsmedel
http://bit.ly/bedomningprojektmedel
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Skolforskningsfonden PM: 
http://bit.ly/fondenspm  
 
Utlysning planeringsmedel: 
http://bit.ly/utlysningplaneringsmedel  
 
Utlysning projektmedel: 
http://bit.ly/utlysningprojektmedel  
 

7  10.40-10.50  PAUS 
 

8  10.50-11.05 Lärcirklar/Seminarieserier 

Mattias Gradén, verksamhetsutvecklare, Eva-Lena Embretsen, 
verksamhetsutvecklare 

 Redovisning av pågående projekt 

 Programmering:  
http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/forskning-och-
utveckling/larcirklar/ 
 

 Föreläsningsserie för fritidshemspersonal.  
http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/grundskolafritidshem/utbildning
ar-och-seminarier/seminarieserie-for-fritidshemspersonal/ 

 
 

9  11.05-11.15 Dala Skolforum – Skolforskningsfondsdagen 30-31 oktober 2017 

Mattias Gradén, verksamhetsutvecklare PUD, Ulrika Forssell, skolchef 
Borlänge 

  
 Rapport om läget. 
 Konferensens hemsida: 
 http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/kalender2/2017-dala-skolforum/ 

 

10  11.15-11.30  Arbetsintegrerade utbildningar 

  Anna Karin Fändrik, programansvarig KPU/VAL, Lena Åström, 
programansvarig 4-6, Lars Linder, verksamhetsutvecklare, Jörgen Dimenäs, 
forskare 

 Avstämning av läget om de arbetsintegrerade utbildningarna.  

 Utvärdering av processen fram till nu 

 Referensgrupp 

 Följeforskning 

 

11  11.30-11.40  Partnerskolor/Övningsskolor 
Sofia Walter, Karin Nordmark 

 - Redovisning av det kartläggningsuppdrag gällande VFU-lärare 
 förutsättningar som beslutades på PUD-rådet mars 2017. 
 - Information om resultatet av  årets ansökningsomgång partnerskola och -
 förskola. 
 - Övningsskoleprojektet i sitt slutskede – Vad händer sedan? 

 

12  11.40-12.00  IKUD – Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna 
 Tomas Axelson 
 Presentation av ny centrumbildning vid Högskolan Dalarna 
 Länk till hemsida:  
 http://www.du.se/sv/Samverkan/interkulturellt-utvecklingscentrum-dalarna---ikud/ 
 

13  12.00 – 13.00 Lunch på Scandic 

http://bit.ly/fondenspm
http://bit.ly/utlysningplaneringsmedel
http://bit.ly/utlysningprojektmedel
http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/forskning-och-utveckling/larcirklar/
http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/forskning-och-utveckling/larcirklar/
http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/grundskolafritidshem/utbildningar-och-seminarier/seminarieserie-for-fritidshemspersonal/
http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/grundskolafritidshem/utbildningar-och-seminarier/seminarieserie-for-fritidshemspersonal/
http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/kalender2/2017-dala-skolforum/
http://www.du.se/sv/Samverkan/interkulturellt-utvecklingscentrum-dalarna---ikud/
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Utvecklingstema 
PUD-samarbete - Framtiden 

 

14   13.00- 13.20 Rapporter och pågående utredningar om skolan 

  Bengt Ericsson, chef PUD 
I dagsläget pågår en mängd aktiviteter för att utveckla svensk skola. Inom 
loppet av ett drygt halvår kommer ett flertal rapporter från pågående statliga 
utredningar att presenteras. De slutsatser och förslag som blir innehållet i 
rapporterna kommer med största sannolikhet påverka förutsättningarna för 
arbetet i skola, med lärarutbildning och samverkan mellan skola och 
lärosäten. Hur kan vi inom PUD-samarbetet förhålla oss till detta?    

 
Samling för skolan: 
http://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a
44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-
likvardighet-sou-201735.pdf 

 
Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner: 
http://www.regeringen.se/4a71ad/contentassets/80664c6f1a32407286de52c
eae1696aa/battre-skola-genom-mer-attraktiva-skolprofessioner-dir.-
201676.pdf 

 
Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet: 
http://www.regeringen.se/4967a6/contentassets/3aee55753a074a399ca09c
d58f3e9991/organisationsoversyn-av-de-statliga-myndigheterna-inom-
skolvasendet-dir.-201737.pdf 

 
Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i 
skolväsendet: 
http://www.regeringen.se/494485/contentassets/e8629b36bcf141efb2ef3e8f
14f11c9e/okad-samverkan-kring-praktiknara-forskning-for-starkt-
vetenskaplig-grund-i-skolvasendet-dir.-201727.pdf 

 
Tillit i styrningen: 
http://www.regeringen.se/49e316/contentassets/ef675538ed2b4a21afec87a
45c6fa3c0/tillit-i-styrningen-dir.-201651 
 

15   13.20-13.40 Utveckling av ”Centrum för styrning, organisation och ledning (SOOL)” 
Ulf Nytell, verksamhetsledare Rektorsprogrammet 
Forskningscirkeln – ”Forum för kollegialt lärande och skolutveckling” 
Skolchefer har ofta en intuitiv känsla (”tyst kunskap”) vad det finns för 
lösningar på olika aktuella problem. Forskningscirkel ger möjlighet att 
tillsammans med kolleger och forskare identifiera, undersöka och utveckla 
idéer om hur problem i verksamheten kan hanteras utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

 

16   13.40-14.00 Delade tjänster / Kombinationstjänster – en ny yrkeskategori? 
Mattias Gradén, verksamhetsutvecklare  

 Varför kombinationstjänster? Utmaningar och möjligheter. 

 Hur kan vi organisera för att göra kombinationstjänster möjliga? 
 

 Delade tjänster / Kombinationstjänster: http://bit.ly/kombitjanster  
 
 

http://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
http://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
http://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
http://www.regeringen.se/4a71ad/contentassets/80664c6f1a32407286de52ceae1696aa/battre-skola-genom-mer-attraktiva-skolprofessioner-dir.-201676.pdf
http://www.regeringen.se/4a71ad/contentassets/80664c6f1a32407286de52ceae1696aa/battre-skola-genom-mer-attraktiva-skolprofessioner-dir.-201676.pdf
http://www.regeringen.se/4a71ad/contentassets/80664c6f1a32407286de52ceae1696aa/battre-skola-genom-mer-attraktiva-skolprofessioner-dir.-201676.pdf
http://www.regeringen.se/4967a6/contentassets/3aee55753a074a399ca09cd58f3e9991/organisationsoversyn-av-de-statliga-myndigheterna-inom-skolvasendet-dir.-201737.pdf
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http://www.regeringen.se/4967a6/contentassets/3aee55753a074a399ca09cd58f3e9991/organisationsoversyn-av-de-statliga-myndigheterna-inom-skolvasendet-dir.-201737.pdf
http://www.regeringen.se/494485/contentassets/e8629b36bcf141efb2ef3e8f14f11c9e/okad-samverkan-kring-praktiknara-forskning-for-starkt-vetenskaplig-grund-i-skolvasendet-dir.-201727.pdf
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17 14.00-14.25 Skolforskningsfonden i framtiden 
Mattias Gradén, verksamhetsutvecklare, Mats Tegmark, utvecklingsledare 

 Hur kan vi ta ännu ett steg för att utveckla skolforskningsfonden så att den 
 på ett bättre sätt bidrar till skolutveckling och kunskapande?  

 Erfarenheter fram till nu 

 Erfarenheter från andra lärosäten 

 Idéer och tankar om framtidens skolforskningsfond 

 Förslag till beslut: PUD-kansliet ges i uppdrag att ge förslag på 
 nästa steg i utvecklingen av Skolforskningsfonden? (Inför 2018-
 19). Utvecklingsförslag presenteras på PUD-råd 13 mars 2018. 
 

18 14.25-14.50 Forskarskolan Skolnära III 
  Professor Sara Irisdotter Aldenmyr 
  Med nyvunna forskarutbildningsrättigheter öppnas nya möjligheter och bättre 
  förutsättningar för PUD-regionen att vara en attraktiv och aktiv  
  utbildningsregion. Frågor som behöver diskuteras inför framtiden är bland 
  annat: 

 Ska vi satsa på en ny omgång av forskarskolan Skolnära? 

 Om ja - inriktning och form för nästa antagningsomgång 

 Skolnära III i relation till övrig forskarutbildning   
 

19    14.50-15.30 En strategi för att säkra och utveckla kompetensen i regionen -  
  Tankesmedjan 
  Ordförande 
  Tankesmedjans fortsatta arbete 

 Förutsättningar och strategier för fortsättningen 
 
  Länk: http://bit.ly/strategiskplan3  
 

20    15.30-15.35 Val av ordförande för PUD 
Valberedningen 

   Ordförande ska väljas för perioden 1 januari 2018 t.o.m. 31 december 2019 

 

21    15.35-15.40 Val av skolhuvudmannarepresentanter till Skolforskningsfondens 
beredningsgrupp 
Valberedningen 

 Två skolhuvudmannarepresentanter till beredningsgruppen för 
 skolforskningsfonden ska väljas för perioden 1 jan 2018 – 31 dec 2019. 
 
22   15.40-16.00 Avrundning och fika 
  
 Kommande möten 
 AU: Ti 21 nov 9-13 
 AU: Fre 15 dec 9-13 
 
 VT 18 
 AU: Ti 30 jan 9-13 
 Råd: Ti 13 mars 9-16 
 AU: Ti 24 april 9-13 
 AU: Ti 12 juni 9-13 (reserv) 

 

 

Välkomna! 
Inga-Lena Spansk, ordförande 

 

http://bit.ly/strategiskplan3

