Protokoll från styrelsemöte i RUC 2013-12-13
Närvarande: Jan Holmqvist (ordf.), Stefan Engberg (ersättare för Eva), Katarina Anemyr, Tomas
Kroksmark, Gunn-Ann Öholm, Magnus Wetterqvist, B-O Södergren, Thomas Svenningsson och
Fausto Callegari (sekr.).
Frånvarande: Ulla Runesson

DAGORDNING
1. Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och kommenterades under följande punkter;
- 1. RUC-avtalet ht 2013-vt 2015: Avtalstexten är justerat enligt tidigare beslut och
kommer nu att skickas ut till samtliga skolchefer tillsammans med följebrev och
samtliga bilagor.
- 5. Fortbildning och kompetensutveckling: ”Den felaktiga beskrivningen ” ..på campus
Varberg..” stryks ur texten.
- 6:1 FoUrum-förslaget och det fortsatta RUC-avtalet: Styrelsen lyfte särskilt fram vikten av
att frågor kopplade till förstelärare, lektorer och blivande forskarskola, vävs in i de
fortsatta diskussionerna kring uppbyggnaden av det framtida FoUrum:et..
2. Förslag på handlingsplan 2014-2015
Rådets förslag till ny handlingsplan presenterades och kommenterades. Bl.a.
kommenterades den textmässiga obalansen mellan fokusområdena Vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet och Lärarutbildning samt andra att-satsen under
Lärarutbildning. Den föreslogs kompletteras med ”…erhålla och behålla examensrätter
inom lärarutbildningarna.”.
Beslut:
- att texten i andra attsatsen ändras i enlighet med förslaget.
- att därefter godta rådets förslag till ny handlingsplan 2014-2015.
3. Förslag på mötesplan 2014
Förslaget presenterades och kommenterades. I presentationen lyftes särskilt fram den 26
aug 2014 då både styrelse och råd möts för att tillsammans diskutera och besluta om den
huvudsakliga inriktningen på nästkommande verksamhetsår.
Beslut:
- att det föreslagna datumet för rådsinternatet den 4-5/9 ersätts med den 11-12/9.
- att det föreslagna datumet för styrelsemöte den 30/10 ersätts med den 6/11.

4. Ekonomisk avstämning
Fausto redogjorde för RUC:s samlade kostnader och intäkter bokförda t.o.m. dec-13.
Utifrån redovisningen diskuterade styrelsen vilka ekonomiska scenarier som är möjliga i
takt med att de två kvarvarande kommundoktorandera, Rebecka Sädbom och Sara Hvit,
avslutar sina doktorandstudier.
Beslut:
-att Fausto ges i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera datum för när de
båda kommundoktoranderna beräknas vara klara med sina doktorandstudier.
-att Fausto ges i uppdrag att även presentera en detaljerad ekonomisk kalkyl
baserad på dessa datum.
5. Information från HLK
Stefan informerade om förändringar som är av betydelse för RUC:
- Nuvarande utbildningsdirektör i Jönköpings kommun, Stephan Rapp, är utsedd till ny
VD för HLK fr.o.m. mars 2014 samtidigt som tillförordnande VD:n Agneta Bladh
fortsätter fram t.o.m. februari.
- HLK:s nuvarande ställförträdande VD, Sverker Johansson, lämnar HLK den 20
januari 2014 för att börja på Högskolan Dalarna.
- Professor Ulla Runesson kommer fr.o.m. årsksskiftet att tillträda den nyinrättade
tjänsten som forskningschef på HLK.
- Kerstin Ericson kommer fr.o.m. 1 februari att tillträda tjänsten som utbildningsledare
för lärarutbildningarna på HLK. Kerstin kommer närmast från Göteborgs universitet.
- HLK väntar fortfarande på svar från UKÄ angående den sen tidigare insända
ansökan om examensrätterna i Svenska och Engelska.
- Den 18 december inväntas UKÄ:s ämnesbedömning av Religion och Historia vid
HLK.
- HLK kommer fr.o.m. ht2014 att höja gränsen för studentintag som grundas på
resultaten från högskoleprovet, från 0,5 poäng till 0,8 poäng.
- I maj 2014 kommer HLK att vara värd för svensk-finska kulturfondens nordiska
konferens. Målgruppen är lärarutbildare vid alla lärosäten i Sverige och Finland.
6. Fortbildning och kompetensutveckling
Katarina informerade om bl.a. följande:
- Lärarlyftet; HLK kommer att erbjuda 8 nya kurser till våren, sena anmälningar
är fortfarande möjliga.
- Förskolelyftet; fortfarande finns möjlighet för att HLK att ta emot sena anmälningar.
Förskolelyftet kommer enbart att kunna erbjudas t.o.m. 2014.
- Kommunförlagda förskolelyftskurser kommer att starta våren 2014 för förskolans
personal i bl.a. Sävsjö kommun samt Jönköpings och Habos kommun (fristående
förskolor).
- Läslyftet; där avvaktas information från Skolverket. Beräknad start för denna
nationella satsning är ht-14.
- 2komma5; höstens erbjudandet om kostnadsfria 2komma5-inspirationsföreläsningar
lockade två skolor.
- Ny värdegrundskurs kan eventuellt komma att erbjudas 2014.
7. FoUrum och RUC i en gemensam skolvision för Jönköpings län
Med utgångspunkt i de förändringar inom regionen som vi idag har vetskap om; beslutet
om ny kommunregionsbildning, uppbygganden av nytt regionalt forsknings- och
utvecklingscentrum inom skolan-FoUrum, tillträdandet av ny vd för HLK tillika ny vice

ordförande i RUC-styrelsen och upphörandet av nuvarande samverkansavtal juni 2015,
diskuterades hur länets skolchefer och HLK bäst ska kunna samagera i konkretionen av
en regional skolvision. Mötet var överens om att RUC-styrelsen ska utgöra det främsta
forumet för den fortsatta dialogen.
Under diskussionen presenterades HLK:s inspel för den fortsatta dialogen; en modell där
samverkan kring forskning, utbilding och utvecklingsarbeten utgör de bärande inslagen.
Som andra möjliga inslag i den fortsatta dialogen lyftes bl.a. vikten av att högskolan
försörjer regionen med hög akademisk kompetens, att både en gemensam
regionskompetens och en kommunkompetens byggs upp, att förstelärarna och lektorer
utgör en betydelsebärande målgrupp framöver, att det skapas en regional
professionsutbildning på magister- och/eller masternivå, att utbildningen tar sikte på
övergripande frågor som t.e.x vetenskapligt förhållningssätt, analys på metanivå och
analys av innehåll och resultat, att realiseringen av visionen ”Sveriges bästa skolregion”
åter lyfts fram som det centrala för samverkan och att kraften och att denna byggs på
långsiktighet, struktur och systematik.
Beslut:
- Skolchefsrepresentanterna presenterar och diskuterar HLK:s inspel och innehåll
i dagens diskussion för övriga skolchefer vid deras nästa skolchefsmöte.
8. Övriga frågor
7:1 Forskningsstudie: Fausto presenterade Åsa Hirsh:s förslag på kommande studie som
vänder sig till lärare i regionens samtliga kommuner som genomför Nationella prov och
som preliminärt beräknas pågå feb- dec 2014.
Beslut:
-att styrelsen ställer sig bakom förslaget.
-att Fausto ber Åsa presentera ett konkretare förslag som i första hand ska
presenteras RUC-rådet.
-att RUC-rådet ges i uppdrag att bistå Åsa i samband med genomförandet.
7:2 Tomas Kroksmark föreslår att Elsie Anderberg, ny vetenskaplig ledare för Skolnära
forskning, ersätter honom i styrelsen. Detta är en fråga som HLK beslutar i.
Beslut:
-att HLK:s beslut presenteras vid RUC:s nästa styrelsemöte.
7:3 Som ersättare för Thomas Svenningsson, utvecklingsledarrepresentant i styrelsen, har
utvecklingsledarna i länet föreslagit någon från Jönköpings kommun. Styrelsen uttryckte
ett stort och varmt tack till Thomas för hans arbete.
9. Jan avslutade möte och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt år.
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Jan Holmqvist
Ordförande

Fausto Callegari
Sekreterare

