Dagordning

Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-Rådet)
Tid:

Tisdag 30 jan 2018, kl 09.00 – 13.00

Plats:

Högskolan Dalarna Lokal: C 319

Kallade:

Ledamöter i PUD-rådet

Kaffe/the serveras i sammanträdeslokalen från 08.30. Lunch på restaurang Scandic. Anmäl ditt
deltagande till Satu Sundström, via e-post: ssu@du.se
DAGORDNING
09.00
1
Mötets öppnande

Ordförande

2

Val av mötessekreterare

3

Godkännande av dagordning

4

Förslag till beslut: Satu Sundström väljs till mötessekreterare.
Övriga frågor:
09.1009.25

5
09.2509.45

09.4510.30

Tankesmedjan – Info om pågående diskussioner
Sammanfattning av mötet den 15 jan
Se Bilaga 1 ”Strategisk plan…”
Arbetsintegrerade lärarutbildningarna
Del 1: De pågående utbildningarna
Avstämning av läget om de arbetsintegrerade utbildningarna.
Se Bilaga 2 ”Projektrapport…”
Arbetsintegrerade lärarutbildningarna
Del 2: Utbildningar med planerad start ht 2018
Högskolan Dalarna har beslutat att som steg två i det
pilotprojekt som startade ht 2017 även med start ht 2018
erbjuda de arbetsintegrerade utbildningarna Grundlärare 4-6
med inriktning NO/Tk (minst 30 platser) samt KPU/VAL (ca
30 platser). Beslutet gäller under förutsättning att
skolhuvudmännen i PUD-regionen skriftligen garanterar
tillräckligt antal platser med så kallade lärarutbildningskontrakt.
En förfrågan har via e-post den 16 januari 2018 ställts till alla
skolhuvudmän i regionen gällande garanterade platser inom
respektive utbildning. Svar på denna förfrågan ska ha
inkommit till Högskolan (fli@du.se) senast den 25 jan 2018.
Under förutsättning att tillräckligt antal platser med
lärarutbildningskontrakt tillhandahålls behandlas följande
punkter.
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Ordf.

Lars Linder
Lena Åström
Anna-Karin Fändrik

10.3010.45



Sammanställning av inkomna svar angående
garanterade utbildningsplatser med
lärarutbildningskontrakt.

Bengt Ericsson



Redovisning av Högskolans antagningsprocess.

Maria Sundberg,
Lena Åström och
Anna-Karin Fändrik



Beslut om skolhuvudmännens organisation för urval
och anställning.

Lars Walter



Beslut om gemensam organisation för Högskolans och
skolhuvudmännens samordning av antagning och
anställning.

Maria Sundberg,
Lena Åström och
Anna-Karin Fändrik



Marknadsföring och kommunikationsplan.

Maria Sundberg,
Lena Åström och
Anna-Karin Fändrik

PAUS
Arbetsintegrerade lärarutbildningarna
Del 3: Strategiskt arbete inför framtiden –
Arbetsintegrerade utbildningar en ny nationell
utbildningsform?

10.4511.15

Bengt Ericsson
De arbetsintegrerade utbildningarna med
lärarutbildningskontrakt har väckt mycket stort intresse i
landet. Utbildningsdepartementet, Skolverket, lärosäten,
skolhuvudmän, fackföreningar, studerandeorganisationer,
lokal- och riksmedia har alla mot bakgrund av den akuta
bristen på personal inom utbildningssektorn nyfiket följt den
verksamhet vi i PUD-regionen gemensamt bedriver.
Parallellt med att vi fortsätter bedriva de arbetsintegrerade
utbildningarna behöver vi titta framåt av både kvalitets- och
finansieringsskäl. Arbetet med kvalitetsfrågor hanteras och leds
av projektgruppen för de arbetsintegrerade lärarutbildningarna.
För att titta på finansieringsdelen har en grupp formerats.
Arbetet bedrivs bland annat mot Utbildningsdepartementet
och Skolverket. Här redogörs för hur detta arbete kommer att
bedrivas.

Dessutom behandlas följande punkter
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11.1511.30



Konferens om arbetsintegrerade utbildningar 9 feb på
Högskolan Dalarna

Bengt Ericsson
Maria Sundberg



Ny kartläggning av kompetensbehov och
kompetensresurser.

Dan Gustafsson,
Region Dalarna

Kombinationstjänster – Delade tjänster
Lägesuppdatering kring ett tänkbart utvecklingsprojekt
2

Mattias Gradén

Som bilaga 3 finns en text som har som ambition att ge en
beskrivning av vad kombinationstjänster/delade tjänster skulle
kunna vara. På detta möte ges en inledande presentation av
tankarna bakom idén om kombinationstjänster. På PUD-rådet
den 13 mars kommer frågan upp igen för en mer omfattande
diskussion där nedanstående frågor kommer att behandlas för
att leda till beslut om framtida inriktning.
Ex på frågeställningar:
 Är detta ett koncept vi ska jobba vidare med för
utveckling av både skolverksamheten och
lärarutbildningen?
 Vilka möjligheter utmaningar ser vi?
 Vad behöver vi i så fall göra för att göra verkstad av
idén?
 Hur kan en överenskommelse se ut?
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11.3011.50

Forskarskolan Skolnära 3
Utlysningstexter
Rutiner för antagningsprocessen
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11.5012.00

Övriga frågor
Nästa möte
PUD-Råd 13 mars
PUD-AU 24 april
PUD-AU 12 juni
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12.0013.00

Lunch på restaurang Scandic

Välkomna!
Inga-Lena Spansk, ordf

3

Sara Irisdotter
Aldenmyr

