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I samråd med Värmlands skolchefer har uppdragsutbildningen vid Karlstads
universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) utformat en fortbildningsinsats
för personal med ett utökat utvecklingsansvar.

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare är en nationell satsning och innehåller
tre fördjupningskurser om vardera 5 hp där Institutionen för pedagogiska studier,
uppdragsutbildningen och Rektorsutbildningen har samarbetat kring utformningen
av kursernas innehåll. Till dessa tre fördjupningskurser kan deltagaren välja att även
delta i den professionssatsning som Rektorsutbildningen och RUC har tagit initiativet
till. Det handlar om ett antal lärdagar kring processen att leda och organisera för
skolframgång.
Professionssatsningen hos RUC Värmland ger åtta lärledarträffar och till
dessa kan respektive kommun köpa platser till fördjupningskurser i form av
uppdragsutbildningar som vardera omfattar 5 högskolepoäng.

PROFESSIONSSATSNING - ATT ORGANISERA FÖR SKOLFÖRBÄTTRING
Hösten 2020 till våren 2021
•

Läs om innehållet på RUC:s webbplats:
https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/professionssatsningar/
att-organisera-skolframgang

FÖRDJUPNINGSKURSER HOS UPPDRAGSUTBILDNINGEN
•

Att leda processer för skolförbättring, 5 hp
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/undervisningskolutveckling-2

•

Samtalsmodeller för skolframgång, 5 hp
https://www.kau.se/karlstads-universitetsuppdrags-ab/uppdragsutbildningar/undervisningskolutveckling-3

•

Perspektiv på ledarskap i klassrummet, 5 hp
https://www.kau.se/karlstads-universitetsuppdrags-ab/uppdragsutbildningar/
undervisning-skolutveckling-4
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För att läsa mer om kurserna, se aktuella kurstider och anmäla dig,
besök respektive kurssida.
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Målgrupp för kursen är personal med mandat för skolutveckling, till
exempel förstelärare och pedagoger med särskilt pedagogiskt ansvar inom
skolväsendet.
Kursen består av tre huvudsakliga delar som alla utgör väsentliga
dimensioner av en skolas förbättringskapacitet, det vill säga en skolas
självförnyande förmåga: det fördelade ledarskapet, det systematiska
kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet.
Du kommer att få kunskaper om och erfarenheter av olika verktyg för
att leda dina kollegors lärande utifrån vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, och därmed systematiskt utveckla skolans kärnuppdrag, det vill
säga undervisning och elevers lärande.
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Länk: https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/
uppdragsutbildningar/undervisning-skolutveckling-2
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Målgrupp för kursen är yrkesverksamma, inom samtliga skolformer, som
har ett intresse av att leda och delta i professionella samtal.
Kursens delar bidrar på olika sätt till din professionsutveckling som
samtalsledare för skolförbättring. I kursen bidrar deltagarna med egna
erfarenheter och utforskar tillsammans olika samtalsformer samt dialogens
betydelse för innehåll och form. Genom att deltagarna genomför konkreta
samtal i sin verksamhet prövas olika samtalsmodeller. Observationer och
samtalsbeskrivningar synliggör situationerna och genom reflektion över vad
som sker i samtalen vidgas och fördjupas förståelsen.
Länk: https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/
uppdragsutbildningar/undervisning-skolutveckling-3
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Målgrupp för kursen är anställda inom förskola, skola eller vuxenutbildning
som har ett utökat pedagogiskt ledningsansvar inom ramen för sin
anställning, till exempel förstelärare, lärledare eller pedagog med särskilt
pedagogiskt ansvar och förväntas inom ramen för detta uppdrag leda olika
typer av processer för skolutveckling.
Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla kunskaper om och förståelse
för vad som utgör en skolas förbättringskapacitet och därigenom utveckla
kompetens för att främja och leda det lokala skolutvecklingsarbetet med
fokus på kollegialt lärande, metodik och didaktik.
Länk: https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/
uppdragsutbildningar/undervisning-skolutveckling-4
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