
Nationell RUC-konferens höst 2017 i Stockholm 
När: den 16 november kl. 10.00-16.15  

Var: Stockholm, Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 

 

I dagsläget pågår en mängd aktiviteter för att utveckla svensk skola. Inom loppet av ett drygt halvår 
kommer ett flertal rapporter från pågående statliga utredningar att presenteras. De slutsatser och 
förslag som blir innehållet i rapporterna kommer sannolikt att påverka förutsättningarna för arbetet 
inom de regionala utvecklingscentra (RUC:en). Det centrala syftet med dagens möte är att ta del av 
erfarenheter från några av de aktiviteter/utredningar som pågår. Vi ser fram emot en dag fylld av 
information och kreativ dialog kring samverkan för att RUC:en även i framtiden ska vara en viktig 
aktör i utveckling av skola och lärarutbildning. 

 

Moderator: Bengt Ericsson, Högskolan Dalarna 

Program 

09.00-10.00 Kaffe och registrering 

10.00-10.30 Bengt Ericsson, Inledning; Monika Evermark, Karlstads Universitet, återkoppling från 
förra RUC-träffen; Pia Thornberg, Högskolan Kristianstad, rapporten om RUC 

10.30-11.40 Cecilia Christersson, Malmö Högskola, utredare & Ingrid Edmar, Regeringskansliet, 
utredningssekreterare: Utredning om Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt 
vetenskaplig grund i skolväsendet 

11.40-12.00 Lars Olsson, Uppsala universitet & Nationella samordningsgruppen ULF: information och 
diskussion om försöksverksamheten för ULF-avtal, om inbjudan till lärosäten att medverka 

12.00-13.00 LUNCH 

13.00-14.40 Anders Palm & Ulrika Lundqvist, Skolverket: Samverkan för bästa skola, aktuellt från 
Skolverket  

14.40-15.00 Fika 

15.00-15.45 Lena Adamsson, Skolforskningsinstitutet: Aktuellt från Skolforskningsinstitutet 

15.45-16.15 Avslutande ord 

 

 

 



Praktisk information 

Max två deltagare per lärosäte (önskar ni delta med fler personer, kontakta Lars Olsson)  

Anmälan senast den 12 oktober, anmälan är bindande – maila anmälan till 
lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se och ange: namn, lärosäte/RUC samt ange fullständig 
fakturaadress (vi sänder sedan en faktura per RUC/lärosäte). Ange om du/ni önskar specialkost. 

 

Finns frågor – maila eller ring Lars: 018-471 16 05 

Avgift: 1200 kr / deltagare (faktureras) 

 

Att läsa inför mötet 

Kommittédirektiv Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet, Dir. 
2017:37 
http://www.regeringen.se/4967a6/contentassets/3aee55753a074a399ca09cd58f3e9991/organisatio
nsoversyn-av-de-statliga-myndigheterna-inom-skolvasendet-dir.-201737.pdf 
 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/organiseringen-av-skolmyndigheterna-ses-
over/ 
 
Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet Dir. 2017:27 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/03/dir.-201727/  
http://www.regeringen.se/49fe7c/contentassets/f6b2dc6cfce24d18ab5c2dc9ca66e741/tillaggsdirekt
iv-till-utredningen-om-praktiknara-skolforskning-i-samverkan-dir-2017-82 
 
 
Pilotprojekt fyra lärosäten 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/ny-satsning-pa-skolforskning/ 
 
Kommittédirektiv Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, Dir. 2016:76 
http://www.regeringen.se/4a71ad/contentassets/80664c6f1a32407286de52ceae1696aa/battre-
skola-genom-mer-attraktiva-skolprofessioner-dir.-201676.pdf 
 

 

VÄLKOMMEN 

RUC-Öst 
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