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RUC, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM FÖR SKOLA 

 

Nyhetsbrev vårterminen 2020  
RUC skickar ut detta nyhetsbrev två gånger per år med en uppföljning i mitten av 

terminen. Från och med i år kommer vi att erbjuda möjligheten att prenumerera på 

nyhetsbrevet och vi hoppas att detta gör det lättare att hålla sig uppdaterad om vad som 

är på gång hos oss. Du anmäler dina kontaktuppgifter här.  

 

Ursprunget till de satsningar som presenteras här är de kommunbesök RUC och  

Uppdragsutbildningen genomfört i våra samverkanskommuner under vt/ht 2019. 

Utifrån de kommundialoger vi haft har vi tagit fram satsningar som ska stötta de behov 

av kompetensutveckling som finns i förskole- och skolverksamheten. Det gäller de 

långsiktiga satsningarna men även de endagsaktiviteter som är planerade.  

 

Pedagog Värmland är en del av RUC:s verksamhet sedan ett år tillbaka. Pedagog 

Värmland är en plattform för att dela olika erfarenheter och syftet är att bidra till att 

man hittar samarbete mellan verksamheter och på detta sätt kunna utveckla arbetet i 

förskolan/skolan. Här kan du som förskollärare/lärare/fritidspedagog/studie- och 

yrkesvägledare dela med dig av den verksamhet du finns i. Du kan också ta del av den 

skolforskning och skolutvecklingsforskning som är aktuell på Karlstads universitet. Läs 

gärna vår artikelserie ”Månadens forskare” och titta gärna in på ”Skolord” den resurs 

som under några år arbetats fram med hjälp av ämneslärare, studie- och yrkesvägledare, 

modersmålslärare och studiehandledare på modersmål. 

 

Professionssatsningar 
Satsningarna går över tre terminer och riktar sig till personal i förskola- och 

skolverksamhet. Här kan du läsa mer om upplägget av en professionssatsning eller se 

vår presentation av vad en professionssatsning innebär.  

 

Höstterminen 2020 planerar vi att starta; 

- Att organisera för skolförbättring  

Målgruppen är förskollärare, fritidspedagoger och lärare från grundskola till och med 

vuxenutbildning. Satsningen handlar om hur man leder förbättringsarbeten på en 

förskola/skola, hur man genom olika samtalsmodeller leder det kollegiala lärandet och 

hur man skapar strukturer för hållbart ledarskap.  

 

Andra satsningar som är på gång är:  

Vårterminen 2021 

- Specialpedagogik för lärare  

Målgruppen är förskollärare, fritidspedagoger och lärare från grundskola till och med 

vuxenutbildning. Utgångspunkt för satsningen är relationell pedagogik, 

barnkonventionen och olika specialpedagogiska verktyg.  

 

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/12249
https://pedagogvarmland.se/
https://pedagogvarmland.se/artikel/manadens-forskare-martina-svensson
https://pedagogvarmland.se/artikel/manadens-forskare-martina-svensson
https://pedagogvarmland.se/skolord
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/pagaende-professionssatsningar/fakta-om-professionssatsningar
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/pagaende-professionssatsningar/fakta-om-professionssatsningar
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Höstterminen 2021 

- Digitalt lärande, pedagogiska verktyg för lärande och programmering 
Målgruppen är förskollärare och lärare i grundskolan upp till åk 6. 

 

Information om satsningarna kommer ut på vår hemsida terminen innan de är planerade 

att starta.  

 

Försöksverksamhet - spanska 
Värmlandsmodellen som innebär en möjlighet till ökat utbyte mellan förskola/skola 

och Karlstads universitet utökar nu med försöksverksamhet gällande spanskämnet. 

Utökningen syftar till att genom samverkan ge lärarutbildningens studenter i spanska 

en möjlighet att undervisa och praktisera teorier i ett verksamhetsnära sammanhang. 

Vidare är syftet med denna samverkan att: 

 

 Öka samarbetet ämnesspecifikt (Spanska) mellan skolväsendet och 

lärarutbildningen gällande grundutbildning och forskning. 

 Ömsesidigt och i samverkan bidra till en utveckling av lärarutbildning där 

studenterna tidigt får en inblick och kompetenshöjning i ämnet. 

 

Genomförande 

Studenter från universitetet (lärarprogrammet i Spanska) ges möjlighet att undervisa 

och praktisera teorier i ett verksamhetsnära sammanhang. Studenterna anmäler ett 

intresse för att delta i försöksverksamheten genom att lämna in en ansökan. Ansvarig 

lärare vid universitetet väljer ut de studenter som anses bäst rustade för att kunna bidra 

och lära av projektet. Skolan fattar sedan beslut om deltagande. Skolan tar emot x antal 

studenter och preciserar antal timmar som studenten ges möjlighet att delta vid 

undervisning. Studenternas deltagande i försöksverksamheten är frivillig och inte heller 

betygsgrundande.  

 

Har ni frågor eller funderingar kontakta gärna Monica Evermark, 

monica.evermark@kau.se eller Pilar Alvarez, pilar.alvarez@kau.se  
 

 

Föreläsningar/dagar utifrån kommundialogerna 
 

21 april  Föreläsare Susanne Kjällander, om digitalisering i förskola/skola 

Digitalisering på vetenskaplig grund med yngre barn och elever. Mer information och 

anmälningslänk! 

 

 

Tvådagarssatsning för personal i fritidshem 

23 april (1 av 2) Föreläsare Helene Elvstrand, universitetslektor Linköpings 

universitet. Föreläser om fritidspedagogers hela uppdrag och hur det kopplas till 

barnkonventionen. Om barns delaktighet och framtidens fritidshem.  

 

22 september (2 av 2) Föreläsare Jonas Wallman, fritidspedagog från Norrköping som 

mailto:monica.evermark@kau.se
mailto:pilar.alvarez@kau.se
https://www.kau.se/files/2020-02/Föreläsning%20med%20Susanne%20Kjällander%2021%20april.pdf
https://www.kau.se/files/2020-02/Föreläsning%20med%20Susanne%20Kjällander%2021%20april.pdf
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skrivit boken ”Fritidspedagogiskt lärande”. Föreläser om Lgr11 och Kap.4 och 

barnkonventionen. Denna dag hör ihop med föreläsningen ovan med Helene Elvstrand. 

Du anmäler dig till båda dagarna samtidigt. Mer information och anmälningslänk! 

 
 

För forskare, skolchefer, rektorer och lärledare/förstelärare (eller 

liknande funktion) 
4 maj Dagen handlar om lärare som driver professionell utveckling. Karin Rönneman, 

(professor Göteborgs universitet) Peter Grootenboer (professor, Griffith University), 

Christine Edwards-Groves (Charles Sturt University, Australien). Denna eftermiddag 

har fokus på hur lärare med ledande roller kan åstadkomma förändring i klassrummet 

och i skolan. I samverkan med Forskning och utvecklingscentrum för skolutveckling 

erbjuder vi en föreläsning om ”att leda från mitten”. Inbjudan har gått ut till aktuella 

nätverk.  
 

På gång … 
Save the date! 20 maj 
Träff för nätverket modersmålslärare/studiehandledare. Föreläsare Hülya Basaran, 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) Stockholms universitet. Mer 

information och inbjudan kommer längre fram i vår. 

 

Save the date! 30 september 
Tema: Lektionsdesign. Föreläsare Helena Wallberg (gymnasielärare engelska och 

franska, fil.mag. i specialpedagogik). Design sätter processen i centrum och kan leda 

oss till insikten att upplägget av en lektion bör omfatta så mycket mer än bara innehåll 

och uppgifter kopplade till kursplanen. Inbjudan och anmälningslänk kommer längre 

fram. 

 

Save the date! 27 oktober 

Ämneslärardag åk 7-9 – heldag. Temat är didaktiska modeller. Inbjudan kommer att 

skickas ut under våren. 

 

Sprid gärna nyhetsbrevet i personalrum och på anslagstavlor till dina kollegor! Du 

kan också ta del av RUC:s aktiviteter på vår FB eller vår hemsida där du hittar RUC:s 

hela kalendarium.  

 

 

Vänliga hälsningar  

Monica Evermark, föreståndare RUC, Anette Forssten Seiser, vetenskaplig ledare 

RUC, Anna Hidén, administratör RUC, Tobias Berger, Pedagog Värmland 

https://www.kau.se/files/2020-02/Inbjudan%20fritidshem%202020_0.pdf
https://www.kau.se/ruc
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/aktuellt/kalendarium

