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RUC, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM FÖR SKOLA 

 

 

Nyhetsbrev nr 2 vårterminen 2020 
 

Här kommer RUC:s nyhetsbrev inför hösten 2020. Vi hoppas att du finner angelägna 

områden för din fortbildning. I texten nedan finner du bland annat mer information om 

vår nya professionssatsning Att organisera för skolframgång och om den kommande 

Ämneslärardagen för lärare i åk 7-9.  

 

Vi följer folkhälsomyndighetens råd och reserverar oss för att ändringar kan ske i 

höstens kalendarium. Vi försöker i möjligaste mån att ställa om och genomföra dagarna 

digitalt. Det meddelas alltid alla anmälda och på vår hemsida.  

 

TIPS om resurser som kan användas för distansundervisning i skolan! 

 
På Pedagog Värmland finns nu en sammanställning av resurser för att kunna bedriva 

undervisning när eleverna behöver vara hemma. Först och främst behöver du se efter vad 

din kommun och din skola har för rekommendationer och verktyg för distansundervisning. 

Sedan finns också en mängd öppna resurser och det här är ett försök att lotsa dig till 

dem.https://pedagogvarmland.se/artikel/resurser-distansundervisning 

 

 

Professionssatsningar 
 

Nu finns det möjlighet att göra en intresseanmälan till vår professionssatsning  

Att organisera för skolframgång 
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. Satsningen startar den 17 

september! Mer information och möjlighet till intresseanmälan finner du via denna 

länk!  

 

Vad är en professionssatsning? 

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.  

 

 

 

https://pedagogvarmland.se/artikel/resurser-distansundervisning
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/professionssatsningar/att-organisera-skolframgang
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/professionssatsningar/att-organisera-skolframgang
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/pagaende-professionssatsningar/fakta-om-professionssatsningar
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/pagaende-professionssatsningar/fakta-om-professionssatsningar


2(3) 

______________________________________________________________________ 
 

Karlstads universitet, Regionalt utvecklingscentrum, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad 

  Telefon: 054-7001987 , E-post: ruc@kau.se 

 Org. nr 202100-3120. kau.se/ruc 

 

Satsningar på gång:  
 

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.  

 

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.  

 
 

Föreläsningar/dagar utifrån kommundialogerna 

 
Föreläsningar för lärare fk- åk 9 den 8 oktober, 2020 

Det regionala nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare ”SOL i Värmland” i 

samarbete med RUC bjuder in till två föreläsningar om språk kopplat till digitalisering. 

Anmälan är öppen för samtliga lärare som undervisar i förskoleklass till åk 9 i 

Värmland.  

Föreläsning 1: Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet av Fil.dr Lisa Molin, Lektor 

i literacy och skolans digitalisering vid Center för skolutveckling i Göteborg.  

Föreläsning 2: Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning av Patricia Diaz, 

språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH, författare och föreläsare 

För program och anmälan klicka på denna länk!  

 

 
 

Ämneslärardag för lärare i åk 7-9 den 27 oktober, 2020 

Tillsammans med kollegor kommer du få fördjupa dig i din ämnesundervisning under 

ledning av de främsta forskarna inom ämnesdidaktik vid Karlstads universitet. Temat 

för dagen är didaktiska modeller. I en mix av föreläsningar och workshops kommer du 

få bekanta dig med några didaktiska modeller som du kan använda för att reflektera 

över och skapa konkreta undervisningsaktiviteter. Se programmet med presentation av 

dagen och olika ämnesworshops här!  

Dagen är kostnadsfri för deltagare från våra samverkanskommuner men anmälan krävs 

och du finner anmälningslänk till dagen i programmet. 

 

Föreläsning med Susanne Kjällander om digitalisering i förskola/skola 

2020-09-30 (Flyttad från den 21 april och den 2 juni) 
Målgrupp: Förskollärare och lärare i åk 1-3 

Datum: 30 september 

https://www.kau.se/files/2020-06/Inbjudan%208%20oktober.pdf
https://www.kau.se/files/2020-05/amneslarardagen_program_A4_2004.pdf
https://www.kau.se/files/2020-05/amneslarardagen_program_A4_2004.pdf
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Tid: kl.13.00-16.00 Lokal: Aula Magna 

Föreläsningen är fullbokad! Alla anmälda deltagare har fått information om 

ändringen av datum. 

 

 

Tvådagarssatsning för personal i fritidshem 

2020-09-22 (1 av 2) Dessa två föreläsningar är fullbokade!  

Föreläsare Jonas Wallman, fritidspedagog från Norrköping som skrivit boken 

”Fritidspedagogiskt lärande”. Temat denna dag är ”om Kap.4 i Lgr-11 och hur 

fritidspedagogiskt lärande kommer till uttryck i fritidshemmet”. 

 

2020-12-02 (2 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.  

 

 

 

Notera datum för kommande föreläsningar! 
 

201208 

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 i höst. 

 

 

Vill du få RUC:s nyhetsbrev? 

Vi på 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.  

 

 

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://sunet.artologik.net/kau/Survey/12249
https://www.kau.se/ruc
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/aktuellt/kalendarium

