
 

Program nationell RUC-konferens 5 december 2019 
Högskolan Väst sal F306 

 

8.30 – 9:10 Välkommen till Högskolan Väst och inledning av dagen 

 Lena Sjöberg, prefekt för Institutionen för individ och samhälle 

 Bibbi Ringsby-Jansson, vicerektor för Arbetsintegrerat lärande, Högskolan Väst 

 Helena Nilsdotter Brown, avdelningschef för avdelningen Utbildningsvetenskap och språk 

och föreståndare för Forum för skolutveckling (RUC) 

 Marie Påsse Universitetsadjunkt, Forum för skolutveckling (RUC) 

9:10 – 10.15 Skruvad kompetensutveckling 

 Vänersborg kommun och Högskolan Väst, Globala klassrummet – en modig satsning 

 Linnéuniversitetet, Olof Engblom och Stefan Särnholm Ericsson: Skolnätverk 

 Uppsala universitet, Magdalena Cedering: Kompetensutveckling för Skolinspektionen 

 Mälardalens högskola, Cecilia Vestman: Utvecklingsprogram för barnskötare 

 Samtal och frågor 

10:15-10:45 Fika 

10:45-10.55 Introduktion till eftermiddagen - Open space 

10.55-11:35 Skruvade lärarutbildningar 

 Göteborgs universitet, Karin Fogelberg: KPU med förhöjd studietakt 

 Högskolan i Dalarna, Bengt Ericsson: Arbetsintegrerad lärarutbildning 4-6, NO/Tk och SO 

 Högskolan i Gävle, Signild Olsson: Ämneslärarutbildning 7-9 Ma/Tk 

 Mittuniversitet, Annika Svensson: Arbetsintegrerad lärarutbildning utifrån gemensam 

viljeinriktning 

Samtal och frågor 

12:00-12:30 Open Space – första steget 

12:30 – 13:30 Lunch 

13:30- 13.40 Uppföljning av kommunikationsavdelningarnas arbete med studentrekrytering  

 Helena Irvestam Wassenius, kommunikatör Högskolan Väst 

13.40-13.50 ULF - praktiknära forskning  

 Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap Högskolan Väst 

13.50 – 15.00 Open Space  

15:00-15.30 Avslutning och överlämning av stafettpinnen 

15:30 Grab ´n go och tack för idag 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Open spaces fyra principer: 

 Vilka som än kommer är det rätt personer (visdomen att finna lösningar finns i rummet) 

 Vad som än händer är det enda som kunde hända (fokus på bästa möjliga insats i nuet. Att inte oroa sig 

för vad vi “skulle ha gjort om…”) 

 När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras) 

 När det är slut så är det slut (allt har ett slut men när det är slut vet vi inte. Ett ämne kan behandlas på 

kortare/längre tid än planerat) 

Och en lag: Använd fötterna (Lagen om rörlighet) 


