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Minnesanteckningar Samrådet 1 feb. -19
Närvarande: Charlotte Berglund, Högskolan i Halmstad
Marie-Helene Zimmerman-Nilsson, Högskolan i Halmstad
Carina Haraldsson, Högskolan i Halmstad
Birgitta Berséus, Båstads kommun
Marika Forsell, Båstads kommun
Alexandra Botteri (ersättare för Pia Hjertström), Falkenbergs kommun
Peter Höjman, Fristående skolor Halmstad
Malin Svensson, Fristående förskolor Halmstad
Klas Almer, Halmstads kommun BUF
Frank Wedding, Halmstads kommun UAF
Karolina Reinholds, Kungsbacka kommun
Ingela Månsson, Laholms kommun
Jessica Petersson, Laholms kommun
Håkan Cajander, Region Halland
Martin (ersättare för Maria Wirén), Varbergs kommun
Frida Wirén, Ängelholms kommun

§1

Välkomna

Charlotte hälsade alla välkomna.

§2

Föregående minnesanteckningar

Ingen hade något att framföra kring föregående minnesanteckningar.

§3

Aktuellt från LHS

Ny avdelningschef för avdelningen för lärande har utsetts och det är Mattias Nilsson. Mattias
Nilsson är lektor i pedagogik och har de senaste åren arbetat som avdelningschef på
akademin för hälsa och välfärd. Det är ännu inte bestämt när han kommer att börja tjänsten
som avdelningschef men troligtvis de närmaste veckorna och till en början på deltid.
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Måndag 4 februari kommer det att erbjudas en föreläsning på Halmstad bibliotek om
hemmasittare med Ulf Petäjä som är lektor i statsvetenskap.
Torsdag 7 mars kl.17.30 kommer det att hållas en informationsträff om KPU på DLC.
En kort presentation av RUC:s ekonomi 2018 presenterades. Ett upparbetat överskott på
ca 300 000kr har flyttats över till 2019. Årsavgifterna för 2019 kommer att uppgå till
ca 550 000kr. Det innebär att RUC har ca 850 000kr att förfoga över.

§4

Aktuellt från Skolverket

Det var inte mycket nytt som Skolverket hade att presentera på den senaste
lärosäteskonferensen. En trend man kan se är att det blir allt fler webb baserade utbildningar
i form av lärmoduler som publiceras på Skolverkets hemsida.
Samrådet framförde synpunkter om Skolverkets hemsida som upplevs svår att hitta
information på. Återkoppling kommer att ske till kommunikatör på Skolverket med följande
synpunkter:
-problem att hitta till lärportalen
-sökmotorn inte så träffsäker
-svårt att hitta genom underrubriker vilket leder till att man blir beroende av sökmotorn

§5

Kompetensutveckling/Uppdragsutbildningar

Följande uppdragsutbildningar bedömer RUC att man kan erbjuda inom RUC:s regi under
ht19-vt20:
•
•
•
•
•

Processledarutbildning med Jaana Nehez (ca 55 platser)
Ansvar och sekretess i förskola och skola (40 platser) Det finns fortfarande några
platser kvar till vårens kurs som startar i april. Om man vill anmäla deltagare, maila:
carina.haraldsson@hh.se
Matematik i förskoleklass (40 platser)
Kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska tisdag 29 oktober (v.44)
Kompetensutveckling för lärare som undervisar i engelska. (Samrådet ska återkoppla
till nästa möte om vilken åldersgrupp kursen ska inriktas på)

Följande uppdragsutbildningar kan bli aktuella att erbjuda på uppdrag av Skolverket under
förutsättning att Skolverket får medel i ”vårändringsbudgeten”:
•
•
•

Undervisning i förskolan 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 7,5 hp
Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet 7,5 hp (rektorer i förskolan)

För att starta ovanstående kurser krävs minst 30 deltagare/kurs. Flera huvudmän kan
tillsammans göra en intresseanmälan för en kurs. Är man intresserad utav någon av
ovanstående tre kurser och har en deltagargrupp anmäler man detta till
carina.haraldsson@hh.se
RUC kommer även att skicka in offert till Skolverket för uppdraget Handleda vidare inom
Läslyftet i förskolan ht19-vt20. Anmälan till denna utbildning kommer att ska via Skolverket
och anmälan kommer att öppnas någon gång under våren.
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§6

Förslag till nytt Samverkansavtal RUC

Ett förslag till nytt samverkansavtal bifogades inbjudan till dagens möte. Synpunkter
framfördes om att Samrådets uppdrag borde skrivas fram tydligare i avtalet. Ett tillägg om att
RUC enbart kan erbjuda kurser inom de områden som knyter an till de områden högskolan
har examensrätt inom behöver också skrivas fram. Samrådets representanter får i uppdrag att
på hemmaplan förankra förslag till budget. På nästa Samrådsmöte kommer diskussionen
kring avtalet att fortsätta.

§7

Information från forskningssamverkan

Denna punkt flyttades fram till nästa Samrådsmöte.

§8

Uppdatering om pågående projekt på LHS

Denna punkt flyttades fram till nästa Samrådsmöte.

§9

Välmående ger resultat

Håkan presenterade Regionens arbete inom Välmående ger resultat.
Två utmaningar:
•
•

Mellan 1985-2014 har andelen 15-åringar med besvär av ängslan, oro och ångest
fördubblats i Halland.
Alla ska klara skolan

Den strategiska förvaltningschefsgruppen i regionen prioriterar området Barn och elevers
välmående och hälsa. Inom ramen för arbetet med Välmående ger resultat kommer Region
Halland att bilda en taktisk grupp.
Ska detta område prioriteras även inom ramen för RUC? Frågan fortsätter att diskuteras på
nästa Samrådsmöte.

§10

Förslag på nya mötestider

Följande mötestid flyttas pga att det kolliderar med andra aktiviteter på högskolan.
Samrådet 29 mars flyttas till 15 mars kl.9-15.

§11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
/Carina Haraldsson
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