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Dagordning  
 
  

 
Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-Rådet) 
 
Tid: Tisdag 13 mars 2018, kl 09.00 – 13.00  
 
Plats: Högskolan Dalarna Lokal: C 339 
 
Kallade:  Ledamöter i PUD-rådet 
 
Kaffe/the serveras i sammanträdeslokalen fr 08.30. Lunch på restaurang Smak Lugnet. Anmäl ditt 
deltagande till Satu Sundström, via e-post: ssu@du.se. 
 
DAGORDNING 

1 09.00 Mötets öppnande 
 

Ordförande 

2  Val av mötessekreterare  

  Förslag till beslut: Satu Sundström väljs till mötessekreterare. 
 

 

3  Godkännande av dagordning  

  Övriga frågor: 
 

 

4 09.10-
09.40 

Vägar till läraryrket  

  Arbetskraftsbristen inom förskola och skola är stor och ser ut 
att förvärras. För att lösa bristen tas en mängd initiativ från 
stat, skolhuvudmän och lärosäten. Mängden vägar som leder 
till att bli legitimerad och behörig lärare är stor och lite snårig 
att överblicka och förstå. Samtidigt finns det i 
skolorganisationerna många obehöriga som kanske kan ta del 
av någon eller några av vägarna. Här ges en översikt över de 
vägar som står till buds idag samt initiativ som 
planeras/diskuteras på nationell nivå. 
 
VAL - Vidareutbildning för fler behöriga lärare - 
fortsätter! 
Obehöriga lärare som redan arbetar i förskola, grundskola eller 
gymnasieskola, men saknar poäng för att ta lärarexamen har 
möjlighet att söka till VAL. 
Utbildningen planeras vid något av de åtta lärosäten som ingår 
i VAL, utifrån de sökandes tidigare utbildning och 
lärarerfarenhet. De lärare som arbetar i årskurs 1-6, årskurs 7-9 
eller gymnasieskolan kan läsa högst 120 hp vilket motsvarar två 
års heltidsstudier. Förskollärare kan läsa högst 30 hp.  
Information om behörighetskrav, målgrupper med mera finns 
på VAL:s nationella hemsida www.umu.se/valprojektet    
Utbildningen är öppen för ansökan mellan den 15 mars och 15 
april vårtermin och 15 september till 15 oktober hösttermin.  

Lena Åhman 
Anna Karin Fändrik 
Anette Timmerlid 
 

mailto:ssu@du.se
http://www.umu.se/valprojektet
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ULV - Utländska lärares vidareutbildning – fortsätter! 
ULV är en kompletterande utbildning för personer med en 
utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på 
utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade 
möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola. 
Utbildningen vänder sig till personer som har: 

 Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på 
eftergymnasial nivå 

 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller 
motsvarande, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B 
om kursen examinerats före 30 juli 2013 
Viktigt att tänka på är att den som endast har uppehållstillstånd 
för studier kan du bli avgiftsskyldig.  
Utbildningen är öppen för ansökan mellan den 15 mars och 15 
april vårtermin och 15 september till 15 oktober hösttermin, se 
www.su.se/ulv. 
 
Arbetsintegrerad KPU  
ges med 50% studiefart och campusförlagt. Information och 
ansökan finns på www.umu.se/valprojektet . Ansökan görs på 
webben under perioden 15  mars till 16 april och skall även 
skrivas ut och tillsammans med intyg skickas per post till 
Högskolan Dalarna. Sökande ska också ansöka om en lärartjänst 
hos någon av skolhuvudmän som ingår i projektet. Observera 
att matchningen är viktigt så att tjänsten blir inom det 
undervisningsämne som sökande blivit behörig i. 

  
Dessutom informeras om nedanstående punkter: 
 
Yrkeslärarprogrammet (YRK) 
 
Barnskötare till förskollärare  
 
Korta Vägen 
 
Validering 
 

5 09.40-
09.50 

Knowledge Transfer Partnership (KTP)  Johan Kostela 
 

    

6 09.50-
10.20 

Arbetsintegrerade lärarutbildningarna  

  Kort rapport om läget 
Kommunikationsplan 

Maria Sundberg  
Mikael Fältsjö 
Lars Linder 
Lena Åström 
Anna-Karin Fändrik 
 

 10.20-
10.30 

PAUS 
 

 

7 10.40-
10.50 

Partnerskolor  

  Kan vi få ännu fler lärarstudenter i regionen? 
Skolhuvudmännens möjligheter att rekrytera studenter till 

Sofia Walter 

http://www.su.se/ulv
http://www.umu.se/valprojektet
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lärarutbildningen samt utökade möjligheter att starta 

partner(för-)skolor. 
  

8 
 

10.50-
11.00 

Kombinationstjänster  

   Redovisning av pågående utvecklingsarbete som syftar till att 
skriva fram ett avtalsförslag som beskriver syfte och form för 
tjänsterna 
 

Mattias Gradén 

9 11.00-
11.10 
 

Forskarskolan Skolnära 3  

  Ansökningsläget Sara Irisdotter 
Aldenmyr 
Mattias Gradén 
Sofia Walter 

10 11.10-
11.25 

Pågående aktiviteter/kurser  

  Utbildning mot obehöriga i Förskoleklassen 
Programmering (Fas3) 
Lärcirklar 
Globala klassrummet 
Styrning, organisation och ledning (SOoL) 
 

Johanna Edman 
Olsson 
Johan Åkerstedt 
Maria Sundberg 
Filippa Bergqvist 
Ulf Nytell 
Stefan Weinholz 

11 11.25-
11.45 

Mittuniversitetets rektorsprogram  

   
 

Gunnar Berg 

12 11.45-
11.55 

IKT NGL-undervisning i förskollärarutbildningen  

   Johanna Edman 
Olsson och Sanna 
Bäcke 

13 11.55-
12.00 

Övriga frågor 
 
 
 

 

14 12.00-
12.10 

Mötesplan läsåret 2018/19  

  Förslag till beslut: 
 
HT 2018 
Ev Extra PUD-råd (fördelning stud Arbint utb) 7 aug 9-11 
AU: 28 aug 9-13 
Råd: 16 okt 9-16 
AU: 20 nov 9-13 
AU: 14 dec 9-13 
 
VT 2019 
AU: 29 jan 9-13 
Råd: 12 mars 9-16 
AU: 16 april 9-16 
AU: 11 juni 9-13 (reserv) 
 

 

15  Nästa möte  
PUD-AU 24 april 
PUD-AU 12 juni 
 

 

16 12.15 Lunch på restaurang Scandic  
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     Välkomna! 
     Inga-Lena Spansk, ordf 


