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RUC, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM FÖR SKOLA 

 

Nyhetsbrev nr 2 höstterminen 2020 

 

  

Vi på RUC jobbar vidare med våra 

kompetensutvecklande dagar och 

nätverk. I dagens nyhetsbrev kan du 

läsa om några dagar som genererat 

material som intresserade kan ta del av 

på Pedagog Värmland. Vi vill också 

påminna om de föreläsningar som vi 

erbjuder innan julledigheten och berätta 

om några saker som är på gång till 

våren.  

 

RUC följer Folkhälsomyndighetens råd 

och vi genomför våra dagar digitalt 

även under vårterminen fram tills vi får 

andra direktiv.  

 

Att ta del av på Pedagog Värmland 

 
Den 8 oktober bjöd det regionala nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare - SOL i 

Värmland – och RUC in till två föreläsningar om språk kopplat till digitalisering. 

Föreläsningarna riktade sig till lärare som undervisar i förskoleklass till åk 9 i Värmland. Fil.dr 

Lisa Molin, Göteborgs universitet, föreläste om Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet. 

Sedan följde en föreläsning av Patricia Diaz, KTH, om Digitala verktyg för språkutvecklande 

undervisning. Föreläsningarna finns nu att ta del av på Pedagog Värmland fram till den 20/11 

så att lärare kan ta del av materialet för egen del eller om man i arbetslaget vill jobba vidare 

med föreläsningarna som ett samtalsunderlag.  

 

Den 27 oktober deltog ca 100 ämneslärare i åk 7-9 i en Ämneslärardag som handlade om 

didaktiska modeller. RUC i samarbete med universitetets centrumbildningar CSL, CSD och 

SMEER arrangerade dagen som genomfördes på Zoom. Inför denna dag gjordes en podd som 

deltagarna kunde lyssna till i förväg. Podden finns nu att ta del av på Pedagog Värmland. Efter 

den inledande delen erbjöds deltagarna en mix av föreläsningar och workshops. Vill du läsa 

mer om ämneslärardagen, lyssna på podden och ta del av vad några deltagande lärare tyckte om 

dagen så kan du för en mer utförlig artikel klicka på länken här! 

 

 

 

https://pedagogvarmland.se/filmer/kritiskt-digitalt-textarbete-i-klassrummet
https://pedagogvarmland.se/filmer/patricia-diaz-digitala-verktyg-sprakutvecklande-undervisning
https://pedagogvarmland.se/filmer/patricia-diaz-digitala-verktyg-sprakutvecklande-undervisning
https://pedagogvarmland.se/keynotepodd
https://www.kau.se/nyheter/amnesdidaktiska-modeller-battre-larande
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Föreläsningar i december 

 
För personal som arbetar inom fritidshem (Dag 2 av 2) 

Föreläsare: Helene Elvstrand 

Datum: 2 december 

Tid: 09.00-16.00 

Lokal: Genomförs digitalt via Zoom 

Den 2/12 föreläser Helene Elvstrand, lektor och forskare vid Linköpings universitet, om 

fritidspedagogers hela uppdrag och hur det kopplas till Barnkonventionen. Detta är ett mycket 

viktigt uppdrag med tanke på att Barnkonventionen blev lag i Sverige januari 2020. Elvstrand 

forskar bland annat om frågor relaterade till barns delaktighet med speciellt fokus på barns 

rättigheter. 

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. Anmälan krävs! 

Kontakta ruc@kau.se om du vill delta men ej anmält dig. 

 

 

Välkomna till en eftermiddag med temat lektionsdesign  

tillsammans med Helena Wallberg den 8 december! 

Målgrupp: Lärare inom grundskolan 

Datum: 8 december 

Tid: 13.00 -16.00 

Plats: Zoom 

Teknik: Egen dator, länk till Zoom skickas ut till alla anmälda ca en vecka innan 

 

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska, franska och pedagogiskt ledarskap och har 

många års erfarenhet av undervisning. Helena är även utbildad specialpedagog och har ägnat 

mycket tid och engagemang i tillgängliga lärmiljöer. Under eftermiddagen kommer Helena ta 

upp elevmedskapande och olika undervisningskulturer och dela med sig av praktiska konkreta 

verktyg och strategier för undervisningsdesign. Du som deltagare ges möjlighet till 

erfarenhetsutbyte och frågestund med Helena. 

 

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 mer information och anmälan!  

 

 

På gång vt 21/ht 21 inom RUC 

 
Dag för specialpedagoger! 

Datum: 23 februari 

Tema: Inkludering 

Tid:13.00-16.00  

Inbjudan skickas ut i januari.  

 

 
 

 

mailto:ruc@kau.se
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/aktuellt/endagsevenmang
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Professionssatsning som startar ht 2021 

Specialpedagogik för lärare 
Målgrupp: lärare i grundskolan 

Exempel på teman som kommer att tas upp inom satsningen är:  

Relationell pedagogik, specialpedagogiska verktyg, Barnkonventionen. 

Mer information och möjlighet till anmälan kommer under våren. 

 

 

Utbildning 

 
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 våren 2021) 

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

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

 

 

Kombinationstjänster för lektorer i förskola/skola 
 

Karlstads universitet är med i ett nationellt forskningsprojekt som har för avsikt att ta 

fram och utveckla olika samverkansmodeller för praktiknära forskning. Projektet heter 

Utveckling Lärande och Forskning (ULF). Inom ULF- projektet har man nu tagit fram 

en modell för kombinationstjänster för lektorer verksamma i förskola/skola.  

 

Forskarskolan FUNDIG och RUC genomförde i våras en dag tillsammans med lektorer 

anställda i förskola/skola med fokus på erfarenhetsutbyte och hur lektorer kan bidra till skola 

på vetenskaplig grund. Under denna träff växte idén fram om kombinationstjänster där 

universitet är med och samfinansierar del av en tjänst tillsammans med skolhuvudmannen. Vi 

har nu tagit fram en modell för kombinationstjänster med avtal och överenskommelser kring 

praktiknära forskning, utifrån strukturen för Värmlandsmodellen.  

 

Tre lektorer inom förskola, grundskola och gymnasiet kommer under det kommande året att 

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
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inneha dessa kombinationstjänster och samtliga tar sin utgångspunkt i verksamhetens 

framtagna behov och angelägna utvecklingsfrågor. Vi kommer att skriva och få följa dessa 

organisationers olika utvecklingsarbeten i RUC:s nyhetsbrev samt på Pedagog Värmland. Vi 

hoppas att det blir lärorikt för fler och att vi på detta vis kan både sprida kommunforskning och 

väcka intresse för att fler blir nyfikna på denna modell. 

 

 

 

 

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

