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Minnesanteckningar Samrådet 15 mars
Närvarande:
Charlotte Berglund, ordförande, Högskolan i Halmstad
Carina Haraldsson, sekreterare, Högskolan i Halmstad
Marika Forsell, Båstads kommun
Pia Hjertström, Falkenbergs kommun
Mattias Hoffert, Halmstads kommun BUF
Frank Wedding, Halmstads kommun UAF
Martin Boberg, Hylte kommun
Karolina Reinholds, Kungsbacka kommun
Jessica Petersson, Laholms kommun
Ingela Månsson, Laholms kommun
Tobias Ramstedt, Varbergs kommun
Frida Wirén, Ängelholms kommun
Malin Svensson, Fristående förskolor Halmstad
Håkan Cajander, Region Halland
§1

Välkomna

Charlotte hälsade alla välkomna.
§2

Föregående minnesanteckningar

Ingen hade något att framföra om föregående minnesanteckningar.
§3

Falkenberg presenterar sitt arbete med Fritidshemslyftet

Representanter från Falkenberg presenterade sitt ”Fritidshemslyft”. Fritidshemslyftet är en
utbildning för obehörig personal på Fritidshem. Bakgrunden till utbildningen är att
kommunen ville höja kvaliteten och även att fritidshem har fått ett nytt uppdrag i LGR11.
Syftet med kursen är att höja undervisningens kvalitet och kunskapen om fritidshemmens
uppdrag.
Mer information om Fritidshemslyftet finns i den PowerPoint som bifogats
minnesanteckningarna.
Det finns en möjlighet för kommuner att köpa tillgång till modulen från Falkenberg för
20 000kr. Finns intresse för detta kan man kontakta Pia Hjerström.
Högskolan i Halmstad • Box 823 • 301 18 Halmstad • Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Tel: 035-16 71 00 • registrator@hh.se • Org. nr. 202100-3203
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Samrådet diskuterade om möjligheterna för RUC att arrangera en liknande
processledarutbildning för Fritidsledare.
Falkenberg kommer att ta kontakt med Ann Pihlgren för att se vilka möjligheter hon
har. Respektive kommun sonderar läget i sin kommun inför nästa Samrådsmöte.

Ett tips framförs om en Fritidsutvecklarkonferens i Västerås den 23-24 maj. För mer
information se Facebookgruppen: Fritidshem – nationellt nätverk
https://www.facebook.com/groups/1697968603836251/?ref=share

§4

Linnea Gustafsson information om kommande kompetensutvecklingsdag för
ämneslärare i svenska tisdagen den 29 oktober 2019.

Temat för dagen kommer att vara ”Svenska i en mångkulturell kontext”.
Programmet kommer att vara spikat före sommarlovet. Dagen kommer att erbjuda 5 stycken
1 timmas föreläsningar som riktar sig mot forskningsfronten inom ämnet. En av
föreläsningarna kommer att ha en lättsammare karaktär då det kommer att vara en författare
som föreläser.
Det kommer inte att vara någon konferensavgift för samrådets medlemmar då det bekostas
av RUC:s medel.
§5

Jaana Nehez information om möjlighet till kompetensutveckling för skolledare

Jaana Nehez presenterade ett antal förslag på utbildningar som hon kan hålla, främst inom
stöd till ”mellanchefsskap”. Jaana framförde även att en föreläsningsserie kan vara en tänkbar
väg för att mer bli klar över vad det är för insats som man kan behöva.
Till nästa Samrådsmöte får samtliga i uppgift att analysera behov och intresse i sina
organisationer. Samrådet får sedan prata sig om vad man kan vilja anlita Jaana för.

§6

Information från akademin

Mattias Nilsson har nyligen tillträtt som avdelningschef för lärande på LHS. Till att börja
med endast på 20%, men from. 1 juli kommer han att arbeta i full omfattning som
avdelningschef.
§7

Diskussion om nätverk inom RUC.

- Regionalt språknätverk
Samrådet ställer sig positiva till en fortsatt satsning på Språknätverket.
- Matematiknätverk
Samrådet diskuterade hur nätverket ska fortsätta arbetet. Nätverket kommer att ge ut en
lärobok vilket skapar förväntningar. Hur möter vi dessa? Vilka får ta del av royalty?
- Nya nätverk?
Det finns tankar på att starta ett nätverk för deltagarna som gått kursen i Ansvar och
sekretess för att de ska kunna fortsätta diskutera frågor inom området även efter kursen har
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avslutats. Samrådet önskar att Anders Urbas, som är kursansvarig för Ansvar och sekretess,
skriver fram ett förslag för ett sådant nätverk som samrådet sedan kan ta ställning till.
En fråga som även framkom var vilka nätverk RUC ska driva?

§8

Omkostnader (ex. fika) i samband med RUC:s kompetensutvecklingsinsatser.

Beslut: Samrådet beslutade att RUC bekostar fika för kurser där Skolverket inte bekostar
detta.
§9

Kommande öppna föreläsningar och kompetensutvecklingsinsatser

Kommande kompetensutvecklingsinsatser och öppna föreläsningar presenterades, för
information se PowerPoint som bifogats minnesanteckningarna.
Samrådet framför att de önskar en samlad budget för 2019 års kompetensutvecklingsinsatser
till nästa Samrådsmöte.
Välmående ger resultat

Håkan presenterade Region Hallands arbete med projektet Välmående ger resultat och en
fortbildningsinsats för personal inom särskolan för gymnasiet och vuxenutbildning.
(PowerPoint finns bifogat minnesanteckningarna).
En diskussion fördes om Samrådet har ett intresse utav en uppdragsutbildning som skulle
knyta an till det arbete som skett inom projektet. Utbildningen skulle rikta sig till
processledare inom ”Välmående ger resultat”. En uppdragsutbildning skulle möjliggöra att
arbetet med ”Välmående ger resultat” kan fortsätta när projektet slutar nu under våren.
Uppdragsutbildningen skulle i så fall genomföras i RUC:s regi.
Samrådskommunerna kommer att bjudas in till en öppen workshop av Region Halland för
att diskutera hur en uppdragsutbildning skulle kunna formas.
Samrådet framförde att det finns flera liknande projekt såsom ”Motivationslyftet” och
”Hjärnsmart” och frågan ställdes om möjligheterna att kombinera dessa.
Frågan är om RUC vill satsa medel på en kompetensutvecklingsinsats inom Välmående ger
resultat? Hur skulle en sådan utbildning se ut? Är Samrådet intresserade utav en långsiktig
kompetensutvecklingsmodell?
Gymnasiecheferna i Region Halland har beslutat att fortbildningsdagar för personal inom
särskolan för gymnasiet och vuxenutbildning. Fortbildningsdagarna ska genomföras den 29
oktober 2019 och den 11 mars 2020. Region Halland och Gymnasiecheferna i Region
Halland föreslår att kostnaderna för fortbildningsdagarna ska bekostas av RUC:s medel.
§10

Diskussion utifrån förslaget om nytt årsavtal för RUC och Samrådets funktion

Samrådet hade inga synpunkter på förslaget om nytt årsavtal. Årsavtalet kommer att skickas
ut till kommunerna för undertecknande.
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§11

Konferens i Halmstad, Hälsofrämjande skolutveckling 2019

Halmstad kommun bjuder in till en konferens om Hälsofrämjande skolutveckling den 24
april. Anmälan görs via den läk som finns i inbjudan som skickades ut tillsammans med
dagordningens till detta Samråd.
§12

Betänkandet, Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring.

Hur kan Samrådet samverka kring praktiknära forskning och det betänkande som
publicerats?
Samrådet upplever ett behov av stöd i att integrera praktiknära forskning i verksamheten.
Kan kombinationstjänster vara en möjlighet för att integrera praktiknära forskning i
verksamheterna? Kombinationstjänster skulle även kunna höja statusen för läraryrket.
Hur kan Samrådet arbeta vidare med frågan?
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