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Samverkansavtal försöksverksamhet Övningsskolor/övningsförskolor
Samverkansavtal mellan Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) och deltagande
kommuner/skolhuvudmän avseende försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor
(Svensk författningssamling 2014:2)
Syfte och mål
Regeringens övergripande syfte med försöksverksamheten är att höja kvaliteten i lärarutbildningen
och stärka studenternas professionsutveckling. HLKs utvecklade syfte med deltagandet i försöket är
att de som genomgått lärarutbildning på HLK ska bli ännu bättre förberedda för sitt yrke genom:
-

Fler tillfällen till professionsutvecklande och fördjupande samtal ute i verksamheten,
både för studenter, handledare och HLK-lärare
Ökad samverkan mellan högskola och verksamhet
Högre likvärdighet i handledning och bedömning

För att höja kvaliteten på lärarutbildningen vid HLK och därmed i förlängningen examinera bättre
förberedda lärare/förskollärare som bidrar till högre måluppfyllelse ska följande mål uppnås under
försöksverksamheten:
-

En hög koncentration av studenter vid deltagande skolor/förskolor
Övningsskolor/övningsförskolor ska vara av olika karaktär med skilda förutsättningar
Särskilt yrkesskickliga lärare ska ges möjlighet att samverka med HLK, handledare och
studenter vid professionsutvecklande seminarier
Samtliga handledare ska ha genomgått handledarutbildning under försöksverksamhetens
första del (senast till och med 2017).
Handledare ska beredas möjlighet att delta i undervisning på högskolan
HLK-lärare ska öka sin närvaro på skola/förskola jämfört med ordinarie VFU-verksamhet
Ökad kunskap kring kopplingen mellan teori och praktik för studenter
Ökad likvärdighet avseende mottagande av studenter
Ökad likvärdighet avseende handledningens form och innehåll
Ökad likvärdighet avseende bedömning av VFU
Utvärdera huruvida försöksverksamheten leder till höjd kvalitet av VFU

Giltighetstid
Giltighetstiden för detta avtal är 20150101-20191231. Om ingen av parterna säger upp avtalet löper
avtalet enligt angiven giltighetstid. Uppsägningstid är sex månader.

Högskolan för Lärande och Kommunikation förbinder sig
-

Att kontinuerligt informera samtliga berörda parter om försöksverksamheten
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Att utveckla och anordna professionsutvecklande seminarium för handledare vid
övningsskolor/övningsförskolor i anslutning till varje VFU-period
Att övningsskolor/övningsförskolor prioriteras vid erbjudanden från högskolan om
handledarutbildning och fortsättning på handledarutbildning
Att utbetala ersättning enligt nedan
Att upprätta system för årlig uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten

Skolhuvudmännen förbinder sig
-

Att utifrån HLKs kriterier för övningsskolor/övningsförskolor utse skolor/områden som ska
medverka i försöksverksamheten
Att informera samtlig personal på övningsskolor/övningsförskolor om projektet
Att möjliggöra för särskilt yrkesskickliga lärare att delta i försöksverksamheten
Att skapa förutsättningar för handledare att samverka med högskolan
Att utse en VFU-ansvarig vid varje övningsskola/övningsförskola
Att handledare vid övningsskola/övningsförskola ordnar ett professionsutvecklande
seminarium för studenter i anslutning till varje VFU-period
Att utarbeta en VFU-handlingsplan för mottagande av studenter
Att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten

Ekonomi
Utöver avtalsenligt arvode á 700 kronor per student och vecka ersätter HLK partnerområdet med 400
kronor per student och vecka. Se bilaga 1 för beräknat antal studenter i försöksverksamheten och
bilaga 2 för preliminär ekonomisk modell.

Forskningsanknytning
Parterna skall under försöksverksamhetens tidsperiod fortsätta utvecklingsarbetet med att knyta
forskning till försöksverksamheten. Detta kan exempelvis innebära att forskning av
pedagogisk/didaktisk karaktär blir tillåtet på övningsskolor/övningsförskolor genom att generella
samtyckesregler upprättas. Forskningsverksamheten bör ske på ett sådant sätt att båda parter
gagnas och att verksamheten vid övningsskola/förskola inte påverkas negativt.

För HLK: Jönköping den ______________

För ________________ ______ den ____
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