RUC:s samrådsmöte – Minnesanteckningar
Datum:
Tid:
Plats:

fredag 31 mars
kl. 8.30 - 13.00
I 305

Närvarande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Birgitta Berseus, Båstad
Klas Almer, Halmstad UAF
Patrik Engström, Halmstad BUF
Clara Engstrand, Kungsbacka
Jessica Petersson, Laholm
Malin Svensson, Dalshalls förskola
Peter Höjman, Eketånga Montessori
Fanny Gunnarsson, Falkenberg
Maria Wirén, Varberg
Håkan Cajander, RUC
Gun Wedding, RUC
Carina Haraldsson, RUC

Ej närvarande
1.
Camilla Hansson, Gnosjö
2.
Per Pennegård, Ängelholm
3.
Paulina Narkaj Adolfsson, Ängelholm
4.
Fredrika Hass Bergendorff, Ängelholm
5.
Tommy Fock, Hylte
6.
Karolina Reinhold, Region Halland
7.
Ingela Månsson, Laholm
8.
Jens Alderblad, Kungsbacka
9.
Marie-Helene Zimmerman-Nilsson, LHS

1. Välkomna
Håkan presenterar programmet.
2. Föregående minnesanteckningar
Håkan går igenom minnesanteckningarna från förra mötet.
3. Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS)
- Håkan informerar om att en ny rektor är installerad på HH, Stephen Hwang.
- 26 april kl 10-14 på är det en workshop på DLC för utveckling av programmet
”Humaniora, samhällsvetenskap och digitalisering”. Inbjudan kommer att mejlas ut.
- 28 april kl 12-16 är det sökkonferens för en masterutbildning i utbildningsvetenskap.
Anmälan senast 25 april på:
http://www.hh.se/akademinforlarandehumanioraochsamhalle/forskning/anmalantills
okkonferensframtidenslarande.65446316.html
4. Kompetensutveckling ht 2017
Carina informerar om vilken kompetensutveckling som kommer att genomföras ht 17,
se bifogad PowerPoint.
Poänggivande kurser (kommentarer till ppt)
- Svenska som andraspråk 30 hp – Förfrågan kommer skickas ut. Svar senast 30 april
med bindande anmälan.
- Svenska som andraspråk 1-15 hp, uppdragsutbildning Kattegatt. Ev. även för lärare på
andra gymnasieskolor.
Ej poänggivande kurser (kommentarer till ppt)
- Handledning för läslyftet bara mot förskola. Mer info kommer när vi har fått besked
från skolverket.
- Matematik riktad till förskoleklass. Ryms ej i RUC:s nuvarande budget, men kommer
ev. att ges om andra utbildningar inte blir av eller som uppdragsutbildning.
I mitten/slutet av maj kommer RUC:s kurser för ht17 att vara sökbara på hemsidan.
RUC kommer att utvärdera vissa kurser som avslutas vt17.
RUC har inlett ett långsiktigt samarbete med NCM.
Synpunkter kom på mötet om att spetsa innehållet i kursen ”Att sätta ord på det man
gör – en kurs i kollegialt lärande”, eftersom förstelärare har en ny roll: stödja och stärka
utvecklingsarbeten, vara förändringsagenter.
Beslut:
- Svenska som andraspråk 30 hp. Svar till carina.haraldsson@hh.se senast 30 april med
bindande anmälan.
- Skicka in synpunkter om innehållet i kursen ”Att sätta ord på det man gör – en kurs i
kollegialt lärande” till carina.haraldsson@hh.se senast 30 april.
5. Lärarlyftskurser ht 2017
Det startar två lärarlyftskurser på HH ht17. Anmälan och information: hh.se/lararlyft
- Matematik för lärare åk 1-3 (1-30 hp)
- Matematik för lärare åk 4-6 (1-30 hp)

6. Förskollärarkurser
Diskussion om vilka kurser deltagarna i samrådet är intresserade av ht17 och vt18.
Dessa kurser var de flesta intresserade av:
- Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt
kvalitetsarbete.
- Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för
förskolans kvalitet.
- Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning.
- Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.
Beslut: Håkan undersöker vilka förskollärarkurser som är möjliga att ge redan ht17.
Återkommer till samrådet med besked så snart som möjligt.
7. Pojkars och flickors lärande
Diskussion om den slutgiltiga rapporten, som skickas som bilaga.
Samrådet till ha utbildningsinsatser riktade till skolledare. Viktigt perspektiv när man
leder en organisation. En dag är egentligen för kort, men samrådet beslutar ändå att
genomföra en utbildningsdag ht17.
Beslut: En föreläsningsdag för skolledare under ht17.
8. Digitalt lärande i skolan
Avsiktsförklaring – samtliga halländska kommuner har sagt ja. Halmstad presenterar
ett antal förslag på förändringar i texten och tycker september är en rimlig
tidshorisont för underskivet avtal.
Beslut: RUC förändrar avsiktsförklaringen utifrån de synpunkter som inkom på
samrådet. Vecka 16 kommer den slutgiltiga avsiktsförklaringen att finnas för
underskrift, vilken ska undertecknas av förvaltningschefer. Därefter påbörjas
processen med att formulera ett samarbetsavtal för 2018-2020.
9. Stöd från skolverket till matematik- och språknätverken och integration
Nätverken ska vara ett stöd för samrådet inom sina områden. Viktigt att
representanterna har mandat.
Information från matematiknätverket finns i bifogad PowerPoint. Det behövs omtag
vad gäller deltagarna i nätverket. Kontaktperson för matematiknätverket är Caroline
Nagy – caroline.nagy@hh.se. Information kommer att skickas ut till samrådet om
deltagare, möten ht17, etc.
Information från språknätverket finns i bifogad PowerPoint.
En 7,5 hp kurs i svenska som andraspråk startar ht17 som riktar sig till alla lärare,
framförallt de som inte undervisar i svenska som andraspråk:
”Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk”.
Ansökan på antagning.se 18 april – 15 maj

Beslut: Deltagarna i samrådet har i uppdrag till nästa samrådsmöte att presentera
vilka personer de skulle vilja ha med i de olika nätverken.
Språknätverket: Vilka språk- och kunskapsutvecklande processer ska inledas,
implementeras eller institutionaliseras hos huvudmannen och hur kan det regionala
nätverkets vidare fokus och satsningar vara ett stöd i detta arbete på regional och
lokal nivå? Maila era reflektioner och tankar till: erica.eklof@halmstad.se
10. Fjärrundervisning för modersmålsundervisning
Redovisning från projektmöte, se bifogad PowerPoint.
11. Inbjudan till kraftsamling för att få fler att välja läraryrket
Beslut: Håkan bjuder in till en träff i maj. Hur kan man hitta nya sätt att nå blivande
studenter?
12. Övriga frågor
RUC-hemsidan kommer att göras om, troligtvis blir den färdig till i maj.

