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Nyhetsbrevet finns även på RUC:s hemsida: www.hlk.hj.se/ruc
Det finns fortfarande möjligheter att söka fortbildningkurser. För att underlätta planeringen ute på
skolenheterna, informerar jag redan nu om det som kan komma framöver.
KOMPETENSUTVECKLING
* I samarbete med Skolverket erbjuder HLK en halvdistansutbildning med fokus på entreprenöriellt
lärande i skolan. Anmälan senast 4 juni. Preliminära kursdagar 10/9, 18-19/10, 26/11 och 14/1. Läs mer
på: http://hj.se/hlk/om-oss/press/nyhetsarkiv/2012/2012-05-23-kompetensutvecklingskursentreprenorskap-i-skolan.html
* Inom HLK:s satsning på Förskolelyftet ll finns det fortfarande möjlighet att ansöka om plats. De två
kurserna är direkt riktade mot förskollärare och förskolechefer. Anmälan görs via
http://hj.se/hlk/utbildning/fortbildning/fortbildning-forskolan-ht12.html
* HLK har nu lämnat in till Skolverket förslag på kurser inom Lärarlyftet ll som HLK vill kunna erbjuda.
Totalt rör det sig 26 kurser för lärare åk 1-3, 4-6, 7-9, gymnasielärare och fritidspedagoger eller
motsvarande. Skolverkets besked kommer omkring 15 - 20 juni. Mer info kommer att läggas ut på HLK:s
hemsida så fort Skolverket lämnat besked.
* Skolverket har bjudit in HLK som ett av de lärosäten som kan komma att erbjuda fortsatta
implementeringsutbildningar för lärare, förskollärare, förskolechefer och rektorer i regionen.
Underlaget går in till Skolverket under vecka 22. Mer info kommer att läggas ut på HLK:s hemsida så fort
Skolverket lämnat besked.
FoU
* Genom en forskningscirkel fick lärarna Carolin Heyer och Ingeborg Hull prova på hur gensvar kan
användas som ett redskap i klassrummet. Resultatet blev över all förväntan. Läs mer om forskningscirkeln
i rapporten Gensvar för lärande – rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel
* Vilka är de största utmaningarna för skolans ledare? Färsk forskning och debatter om hur
morgondagens skola ska fungera och ledas. Se programmet i UR:s serietema om Skolans ledare på:
http://www.ur.se/Produkter/166725-UR-Samtiden-Tema-Skolans-ledare
SEMINARIER/KONFERENSER/FÖRELÄSNINGAR
* Du som missade Andreas Johansson Heinös eller Ylva Lindbergs föreläsningar om demokrati och
mångfald respektive kvinnliga serietecknare har chans att se dem via webben i ytterligare någon vecka.
Gå in på: http://hj.se/hlk/om-oss/press/nyhetsarkiv/2012/2012-05-25-offentliga-forelasningar-viawebben.html
* 27-28 aug kl. 08:00 - 17:00, HLK. Internationell konferens Phenomenography and Variation
Theory, EARLI SIG 9. Målgrupp: Allmänhet, Personal. Arr: HLK. För mer information:
http://hj.se/hlk/en/business-and-society/the-earli-sig-9-conference.html
* 24 sep kl. 09:00 - 16:00, HLK HJ-aulan (He102). Föreläsningsdag om autismliknande tillstånd
Föreläsningar med Theo Peeters, Hilde de Clercq och Ann Simmeborn Fleischer. Målgrupp: Allmänhet,
Studenter, Personal. Arr: HLK. Läs mer på:
http://hj.se/hlk/samhalle-och-naringsliv/konferenser/forelasningsdag-om-autismliknande-tillstand.html
Nästa nyhetsbrev kommer den 4 juni / fausto.callegari@hlk.hj.se

