Pågående projekt
Här följer några exempel på pågående
projekt inom RUC-Jönköping
• Stöd för implementering av skolans
reformer
• 3O – en modell för kollektiv
kompetensutveckling på arbetsplatser
• GY-11
• Lärarlyftet och Lärarlyftet II
• Forskarskolor
• Förskolelyftet
• ANTD – Alkohol, Narkotika, Tobak
och Doping
• Matematiksatsningen
• Kränkning-Mobbning
• Sexualitet och samlevnad 7,5 hp

Regionalt utvecklingscentrum i Jönköping, RUC, är ett samverkans
organ mellan Högskolan för lärande och kommunikation och
samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. RUC samverkar även med
organisationer, universitet och högskolor samt andra regionala
utvecklingscentra i landet. Det övergripande syftet med RUC:s
verksamhet är att höja kvalitén i både lärarutbildningen och
kommunernas skolverksamheter.
RUC ska framför allt utveckla samverkan mellan skolhuvudmännen och
Högskolan för lärande och kommunikation inom tre områden:
• Forskning och utveckling
• Kompetensutveckling
• Verksamhetsförlagd utbildning
Inom ramen för samverkan hanterar RUC även andra frågor som
till exempel utvärderings- och kvalitetsfrågor, lärarutbildningarnas
dimensionerings- och rekryteringsfrågor, samverkan med arbetslivet
samt yrkesintroduktion.

Forskning och utveckling
RUC:s samverkan inom forskning och utveckling sker främst
genom Akademin för skolnära forskning och utveckling och de
olika forskningsplattformar som finns vid Högskolan för lärande
och kommunikation. Målet för Akademin är att utveckla en
forskande skola med forskande lärare. Inom Akademin finns även
samfinansierade akademidoktorander som beforskar skolnära frågor,
identifierade av kommunerna.

Kompetensutveckling
Genom samverkan med utvecklingsledare och skolchefer i länets
kommuner kan viktiga skolutvecklingsområden identifieras. Utifrån
dessa initieras gemensamma kompetens- och skolutvecklingsinsatser i
samarbete med utbildnings- och uppdragsverksamheten vid Högskolan
för lärande och kommunikation.

Verksamhetsförlagd utbildning
RUC samverkar med kommuner och skolor kring den verksamhets
förlagda delen av lärarutbildningen. Inom ramen för RUC:s
samverkansområde ligger även att knyta samman forskning med
studenternas examensarbeten.

RUC nationellt
RUC-Jönköping ingår tillsammans med
övriga regionala utvecklingscentra i ett
nationellt nätverk.
Samtliga RUC är knutna till ett
universitet eller högskola. Gemensamt
för dem alla är att de agerar som central
samverkanspartner mellan lärosäten,
skolhuvudmän och myndigheter.

Kontakt
RUC-Jönköping
Fausto Callegari
Utvecklingsledare RUC
fausto.callegari@hlk.hj.se
036-10 13 88
0727-15 80 44
www.hlk.hj.se/ruc
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