Protokoll
2013-09-10

Arbetsutskott för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-AU)
Tid:

Tisdagen 10 september 2013, kl 09.00 – 15.00

Plats:

Högskolan Dalarna, Falun, lokal: Selma

Medverkande: Karin Åberg, Säter, Jonathan Block, Falun, Bengt Ericsson, HDa, Filippa
bergqvist, HDa, Monika Vinterek, HDa, Eva-Lena Embretsen, HDa, Lars Kratz, Rättvik, Tommy
Tjernström, HDa, Peter Gabrielsson, HDa, Lena Åhman, HDa, Dick Åhman, HDa, Håkan
Elfving, Gagnef, Mats Barrdahl, HDa, Marie Linder, HDa, Ina von Schantz Lundgren, HDa, Mats
Lundgren, HDa, Åke Sandberg, VBU Ludvika, Thomas Olsson, Falun, Kenth Carlsson, Borlänge,
Mats Tegmark, HDa.

Protokoll
1

Mötets öppnande

2

Val av mötessekreterare

Ordförande

Beslut: Filippa Bergqvist valdes till mötessekreterare.

3

Godkännande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkänndes med tillägg enligt nedan.
Övriga frågor:
Kinesiska lärare – Bengt Ericsson

4

Övningsskolor
Mats Tegmark presenterar propositionen samt diskussion kring tänkbara
konsekvenser, möjligheter och utmaningar för PUD-regionens samarbete.

Mats
Tegmark

Beslut: Oavsett om vi erhåller utvecklingsmedel eller ej, ska organisationen av
och innehåll i den verksamhetsförlagda utbildningen ses över. Högskolan
sammanställer ansökan för deltagande i övningsskolan. Bengt Ericsson får i
uppdrag att bilda en arbetsgrupp för fortsatt arbete kring hur
”övningsskolorna” ska organiseras.
5

”Akademin för skolnära forskning och skolutveckling”
”Forskarstudier i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål”
Monika
Vinterek

Presentation av projektläget
Antagningen av fem forskarstuderande är färdig och studierna har påbörjats. Ytterligare två
personer har anslutit till gruppen vilken nu består av totalt sju personer. Till gruppen med de
fem regionala doktoranderna har en kommunal doktorand från Falu kommun och en HDadoktorand anslutit till gruppen.
Nu står nya utmaningar för dörren. Den stora utmaningen är att se till att högkvalitativa

1

forskningsstudier på ett bra sätt kan kombineras med ett utvecklingsarbete i främst den egna
hemkommunen men även att hela regionens skolor på något sätt görs delaktig i
verksamheten.

Beslut:
 Kalla studerande, huvudmän, utbildningsledning till ett gemensamt
möte/en
 Presentera på Dala Skolforum
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NGL-skolcentrum

Eva-Lena Embretsen presentera förslag på aktiviteter och satsningar mot skolchefer,
rektorer/förskolechefer, personal.

Eva-Lena
Embretsen

Länk: http://du.se/PageFiles/3592/Handlingar%20PUDAU/2%20Bilagor/NGLskolC%20kompetensh%c3%b6j%20erbj.pdf
Beslut: Eva-Lena får i uppdrag att bilda en arbestgrupp för fortsatt arbete kring
kursernas innehåll.
Information om Pedagog Dalarna och det fortsatta arbetet kring uppbyggnaden samt
diskussion kring finansiering av projektet.
Beslut: AU ställer sig bakom fortsatt arbete och utveckling av portalen med befintliga
gemensamma medel.
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Nyanländas lärande (NYL)
Mats Barrdahl presenterar projektet Nyanländas lärande (NYL). Projektets uppkomst
och utformning och tidsplan.

Mats
Barrdahl

Regeringsbeslut:
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.195290!/Menu/article/attachment/Uppdr
ag%20om%20att%20genomf%C3%B6ra%20integrationsinsatser%20inom%20skolv
%C3%A4sendet.pdf
Uppdragsbeskrivning: http://du.se/PageFiles/3592/Handlingar%20PUD-

AU/2%20Bilagor/Uppdragsbeskrivning%200815%20Nyanl%c3%a4nda%20och%20l%c3%a4rande1.pdf
Beslut:
 Information tas till protokollet

8

Valberedningens förslag till val av ordförande och viceordförande 20142017.

Kenth
Carlsson,
Lars Kratz

Beslut: Karin Åberg och Jonathan Block är valberedningens förslag till
ordförande och viceordförande inför 2014-2017. Beslut fattas vid PUD-Rådet
den 8 oktober.
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Gysam-net-satsningen
Beslut: Frågan utgick. Pernilla Bremer inbjuds vid ett senare tillfälle.
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Dala Skolforum – Skolforskningsfondsdagen 29 oktober
2

Pernilla
Bremer,
Tommy
Tjärnström

Kenth Carlsson informerar om planeringsarbetet kring Dala Skolforum.
Värd för nästa års konferens?
Inbjudan: http://du.se/PageFiles/3592/Handlingar%20PUDAU/2%20Bilagor/Inbjudan%20Skolforum20131%20kopia.pdf

Kenth
Carlsson,
Filippa
Bergqvist,
Mats
Barrdahl

Beslut: Jonathan Block ska undersöka om Falun kan ta värdskapet för Dala Skolforum
hösten 2014.
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Skolforskningsfonden
Diskussion och beslut om inriktning på Skolforskningsfondens utlysning av
planeringsbidrag (ht 2013) samt projektmedel (vt 2014)

Ordf

Inlägg från Ulf Nytell: http://du.se/PageFiles/3592/Handlingar%20PUDAU/2%20Bilagor/Skolforskningsfonden%20o%20skolledarforkning.pdf
Beslut fattat vid AU’s möte 11 juni 2013

a) Förslag till nya rutiner för beslut gällande beviljande av medel ur
skolforskningsfonden.
1.
2.

Beslut:
Inför ny utlysningsomgång inom skolforskningsfonden beslutar PUD-AU om önskad
inriktning på forskningsprojekt samt ekonomiska ramar. Beslut ska ske senast sista
september.
Beslut om tilldelning av medel fattas av en grupp bestående av föreståndare för
forskningsprofilen ”Utbildning och lärande”, lärarutbildningens
utvecklingsansvarig, chef för PUD samt en representant från huvudmän inom
PUD (gärna forskarutbildad). Beslut angående medel?
PUD-Au fattar slutgiltigt beslut
Dessutom fattade AU den 23 april 2013 beslut om att geografisk spridning skulle
beaktas.

Beslut:
a) Birgitta Larsson, gymnasiechef Falu kommun utses till representant för
huvudmännen till granskningsgruppen för ansökningar.
b) De som erhållit bidrag från fonden ska en gång per termin ge en kort
lägesrapport på hemsidan.
c) Mats Tegmark ges i uppdrag att förstärka/förtydliga skrivningarna kring
huvudmannens medverkan i projekt. Huvudmannens angelägenhetsgrad ska
tydliggöras.
PUD-AU är positiv till att skolforskningsfonden även ska inbegripa
ledarskapet.
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Skolutvecklingstema vid PUD-råd HT 2013
Eva-Lena
”Pedagogiskt ledarskap i en digitaliserad skolvärld” Presentation av
Embretsen
planeringsläget.
 Läget i regionen (Jan Sv)
 Att leda i en digitaliserad skola (Mats L och Ina v S L)
 Göran Isberg och Anna Karlefjärd från Karlstad presenterar ”Pedagog
Värmland”
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13

15

Beslut: PUD-AU godkänner planeringen.
PUD-råd 8 oktober 2013
http://du.se/PageFiles/3592/Handlingar%20PUDAU/2%20Bilagor/Kallelse%20PUD-R%c3%a5d%208%20okt%202013.pdf
Förslag till dagordning
Beslut: Bengt Ericsson ges i uppdrag att fortsätta arbetet med dagordningen.
Övriga frågor
Bengt Ericsson informerar om eventuellt kommande projekt om att utbilda
300 kinesiska lärare i det svenska skolsystemet.
Beslut: Informationen tas till protokollet.

Välkomna!
Karin Åberg och Jonatan Block

Bilagor PUD-Au 10 september 2013
Bilaga 1: Regeringens remiss om Övningsskolor
Bilaga 2: HDa´s remissvar ang. övningsskolor
Bilaga 3: NGL-Skolcentrum
Bilaga 4: Regeringsbeslut, nyanländas lärande
Bilaga 5: Uppdragsbeskrivning, nyanländas lärande
Bilaga 6: Inbjudan Dala Skolforum
Bilaga 7: Inlägg från Ulf Nytell, Skolforskningsfonden
Bilaga 8: PUD-Rådet 8 oktober
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