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RUC, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM FÖR SKOLA 

 

Nyhetsbrev nr 1 höstterminen 2020 

 
RUC hälsar dig välkommen till ett nytt läsår med oss. Vi hoppas att du ska finna 

fortbildning som är angelägen och aktuell för dig som arbetar med barn och ungdomar i 

förskola/skola. Vi har olika teman för olika yrkeskategorier som du kan ta del av i detta 

nyhetsbrev.  

 

Förutom fortbildningsdagar arbetar vi med att bidra till skola på vetenskaplig grund på 

olika sätt. Karlstads universitet har tillsammans med tre andra lärosäten, Umeå, 

Göteborg samt Uppsala ett uppdrag från Utbildningsdepartementet att genomföra och 

leda försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Syftet med 

försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för forskning som 

bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän. Håll utkik på 

Pedagog Värmland, där skriver vi om denna försöksverksamhet och vad som är på 

gång.  

 

RUC följer folkhälsomyndighetens råd och vi genomför våra dagar digitalt ht 2020. 

 

 

Professionssatsning med start ht 20 
I höst startar vi upp en ny professionssatsning ”Att organisera för skolframgång”. I 

denna satsning tar vi vår utgångspunkt i skola på vetenskaplig grund. Syftet är att 

stärka och stötta förskolor och skolors befintliga utvecklingsarbeten eller de 

utvecklingsarbeten som man är startgroparna med. 

 
För förskollärare, fritidspedagoger och lärare från grundskola till och med 

vuxenutbildning. 

Att organisera för skolframgång 

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!  

Länk till mer information om upplägg, kostnad och anmälan!  

 

 

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://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
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UTVECKLINGSPROGRAM FÖR SKOLUTVECKLARE 

I samråd med Värmlands skolchefer har uppdragsutbildningen (Karlstads universitets 

uppdrags AB) och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) utformat en 

fortbildningsinsats för personal med ett utökat utvecklingsansvar.  

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare innehåller tre fördjupningskurser 

om vardera 5 hp där Institutionen för pedagogiska studier, uppdragsutbildningen och 

Rektorsutbildningen har samarbetat kring utformningen av kursernas innehåll. Till 

dessa tre fördjupningskurser kan deltagaren välja att även delta i den 

professionssatsning som Rektorsutbildningen och RUC har tagit initiativet till. Det 

handlar om ett antal lärdagar kring processen att leda och organisera för skolframgång. 

Professionssatsningen Att organisera för skolframgång hos RUC Värmland ger åtta 

lärledarträffar och till dessa kan respektive kommun köpa platser till 

fördjupningskurser i form av uppdragsutbildningar som vardera omfattar 5 

högskolepoäng. 

Fördjupningskurser hos uppdragsutbildningen 

 Att leda processer för skolförbättring, 5 hp (start 2 november 2020) 

 Samtalsmetoder – en fördjupning, 5 hp (start våren 2021)  

 Perspektiv på ledarskap i klassrummet, 5 hp (start hösten 2021) 

 

Föreläsningar/dagar utifrån kommundialogerna 
 

För lärare åk 7-9, gymnasiet samt inom vuxenutbildning i Värmland 

Sundsta-Älvkullegymnasiet och RUC genomför en dag om undervisningsstrategier. 
Dagen blir ett kollegialt lärande om att utveckla undervisningen utifrån 

forskningsresultat inom kognitionsforskning.  Föreläsare Craig Barton, en av 

Storbritanniens mest framgångsrika och respekterade matematiklärare, tillika författare 

och debattör. 
 

Datum:  25 september  

Plats:  ZOOM, samt förberedelser via Pedagog Värmland – Länk till Zoom 

skickas till alla anmälda deltagare den 16 september 

 

Tid: Före den 25/9 kl 10.00 Förberedelse, ca. 90 minuter (filmer) 

 10.00 – 12.30 Föreläsning av Craig Barton 

 12.30 – 13.30 Lunch 

 13.30 – 14.30 Frågor och samtal med Craig Barton.  

  Moderator Elisabet Mellroth. 

 

Föreläsningen är kostnadsfri men anmälan krävs! 

Länk till mer information och anmälan!   

https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/undervisning-skolutveckling-2
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/undervisning-skolutveckling-3
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/undervisning-skolutveckling-4
https://www.kau.se/files/2020-06/25%20sept%202020%20Inbjudan%20S%C3%84G%20och%20RUC.pdf
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För lärare från förskoleklass till och med åk 9, inom språk-, -läs och 

skrivutveckling i Värmland  

Föreläsningar om språk kopplat till digitalisering 

Datum: 8 oktober 

Plats: Genomförs digitalt via Zoom 

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. 

 

Föreläsningen är kostnadsfri men anmälan krävs! 

 

För program och anmälan klicka på denna länk!  

 

 
 

För lärare i åk 7-9  

Ämneslärardag om didaktiska modeller 

Datum: 27 oktober, 2020 

Plats: Digitalt via Zoom och andra länkar (med undantag av idrott och musik) 

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 och gör din anmälan här!  

Dagen är kostnadsfri för deltagare från våra samverkanskommuner men anmälan krävs! 

 

För förskollärare och lärare i förskoleklass och åk 1-3 

Föreläsning med Susanne Kjällander om digitalisering i förskola/fkl - åk 1-3 

Datum: 30 september 

Tid: kl.13.00-16.00  

Plats: Genomförs digitalt via Zoom 

Föreläsningen är kostnadsfri för våra samverkanskommuner. Denna dag är nu 

fullbokad!  

 

 

https://www.kau.se/files/2020-06/Inbjudan%208%20oktober.pdf
https://www.kau.se/files/2020-08/Amneslarardagen_program_A4_200820%20%28003%29.pdf
https://www.kau.se/files/2020-08/Amneslarardagen_program_A4_200820%20%28003%29.pdf
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För personal som arbetar inom fritidshem 

2 dagar med föreläsning med Jonas Wallman och Helene Elvstrand 

Datum: 22 september och 2 december 

Tid: kl.09.00-16.00 

Lokal: Genomförs digitalt via Zoom 

 

Innehållet för dagarna - det kommer att vara fokus på fritidshemsverksamheten och på 

vilket sätt man kan arbeta med barnkonventionen samt kap 4 i Lgr 11. Till vår hjälp har vi 

två föreläsare, Helene Elvstrand ( universitetslektor Linköpings universitet) och Jonas 

Wallman, (fritidspedagog från Norrköping som skrivit boken ”Fritidspedagogiskt lärande”) 

Dagarna kommer att bestå av föreläsningar samt vad vi kallar för dialogcafé där fokus är 

att bearbeta föreläsningen samt möjlighet till erfarenhetsutbyte.  

 
Kostnaden för dagarna är 500 kr för deltagare från våra avtalskommuner och 1000 kr om 

du inte är verksam i avtalskommun eller har en huvudman i friskoleverksamhet.  

Läs mer och anmäl dig via denna länk! 

 

 

 

För lärare inom grundskolan 

Tema: Lektionsdesign  

Datum: 8 december 

Plats: Genomförs digitalt via Zoom  

Föreläsare Helena Wallberg (gymnasielärare engelska och franska, fil.mag. i 

specialpedagogik). Begreppet lektionsdesign 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.  

 
Kostnaden för dagen är 500 kr för deltagare från våra samverkanskommuner och 1000 kr 

om du inte är verksam i samverkanskommun eller om du har en huvudman i 

friskoleverksamhet.  

 

Länk till anmälan! 

 

 

Utbildning – information från Fler vägar in i läraryrket 

Detta kan vara ett tillfälle att tipsa vikarier på förskolan och skolan om! 

 
Är du nyfiken på att arbeta inom förskola/skola? Eller arbetar du redan inom 

skolans värld och vill prova på universitetsstudier inom pedagogiskt arbete, 

lärarens huvudområde? 

Nu finns ett unikt tillfälle att läsa en fristående distanskurs som innehåller teoretiska 

studier inom pedagogiskt arbete – och samtidigt ger dig inblick i förskolan/skolans 

praktiska verksamhet. Du deltar i den dagliga förskole- eller skolverksamheten under 

några tillfällen, parallellt med teoretiska studier inom teman som exempelvis 

Planerande och genomförande av undervisning, Det professionella bemötandet och 

Konflikthantering och grupprocesser. 

 

https://www.kau.se/files/2020-08/Inbjudan%20dagar%20f%C3%B6r%20fritidshem%20ht%202020%20uppdaterad%2025%20aug.pdf
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/12997
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Kursen Nyfiken på förskola och skola är på 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart 

under tio veckor. Kursen är på distans, helt utan fysiska närträffar.  

För mer information kontakta studievägledare Sofie Buskqvist sofie.buskqvist@kau.se  

 

 

 

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 

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

