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Beslut om regionalt samverkansråd mellan skolhuvudmän i 
regionen och Lärarhögskolan, Umeå universitet 

Bakgrund 
Lärarhögskolan vid Umeå universitet och regionens skolhuvudmän har bildat en gemensam 
strategisk styrgrupp inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor. I styrgruppen ingår 
representanter för respektive part i övningsskoleprojektet. Gruppen har i uppdrag att gemensamt 
bereda måldokument, avtal och ekonomiska överenskommelser.  
 
En av förhoppningarna med tillskapandet av denna organisation var att den också ska kunna bilda 
modell för framtida sätt att samverka om andra gemensamma utbildnings- och forskningsfrågor.  
 
Eftersom båda parter har goda erfarenheter av samverkan inom den strategiska styrgruppen för 
försöksverksamheten med övningsskolor är Lärarhögskolan och Region Västerbotten nu överens 
om att bilda ett gemensamt råd för samverkan även kring andra frågor. Modellen, som bygger på 
den konstruktion som utvecklats inom övningsskoleprojektet, prövas i första hand för ett år. 
Därefter sker uppföljning och utvärdering för eventuella justeringar inför kommande års 
samverkan.  

Samverkande organisation. 
 
Inledningsvis ges en övergripande bild av vilka parter och nivåer som ska ingå i den samverkande 
projektorganisationen (figur 1). Med utgångspunkt i den övergripande organisationsstrukturen 
redogörs därefter för sammansättning av en samverkande organisation (figur 2). 
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Samverkande organisation, figur 1: 
 
 
 

Lärarhögskolans styrelse och rektor – Skolhuvudmännens beslutsnivå 
(beslutsnivå) 

    
 
 

 
 
Samverkande råd, figur 2 
 
Ansvarsnivå Aktörer från Skolhuvudmän och Lärarhögskolan  

Strategisk 
samverkans-
nivå 

Skolhuvudman Lärarhögskolan 
1 representant från 
skolhuvudman i Umeå 
kommun 

1 rektor 

1 representant från 
skolhuvudman i Skellefteå 
kommun  

2 biträdande rektorer 

1 representant från 
skolhuvudman i Lycksele 
kommun 

1 institutions-/lärarrepresentant 
grundutbildning 

1 representant från 
skolhuvudman i Örnsköldsvik 

1 institutions-/lärarrepresentant 
forskning 

1 representant från R 8 1 studentrepresentant 
1 representant från 
kranskommunerna 
(Robertsfors, Vindeln, Vännäs, 
Nordmaling, Bjurholm) 

Utbildningsledare och/eller 
forskningssamordnare vid LH adjungeras vid 
behov. 

 1 representant från regionens 
friskolor 

 

 
Universitet/LH Skolhuvudmän Partsgemensamma 

angelägenheter  
(beredande nivå) 
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 1 representant Region 
Västerbotten 

 

   
   

 
De kommunala skolhuvudmännen utser representant i respektive kommun genom Region 
Västerbotten. Friskolorna utser representant gemensamt. Representant kan exempelvis vara en 
skolchef, en rektor, en utvecklingsledare eller någon annan befattning som arbetar med utveckling 
av utbildning och forskning. 
 
Institutionsrepresentanter utses av Lärarhögskolans rektor efter godkännande av berörd prefekt. 
 
Studentrepresentanter utses av UmPe. 
 
Samverkansområden 
 
Inom ramen för det samverkande rådet sker strategisk och systematisk samverkan inom följande 
områden: 
 
• Verksamhetsförlagd utbildning, 
• Övningsskolor, 
• Kompetens- och lärarförsörjning, 
• Kompetensutveckling och fortbildning inklusive forskarutbildningsnivå, 
• Forskning och utveckling, 
• Återkoppling och informationsutbyte kring relevant uppföljnings- och kvalitetsarbete i 

respektive verksamhet. 
 
Under det samverkande rådet kan olika operativa grupper bildas: exempelvis en operativ grupp för 
verksamhetsförlagd utbildning, en operativ grupp för övningsskoleprojektet osv. 
Utbildningsledare/forskningssamordnare vid Lärarhögskolans kansli fungerar som en länk mellan 
de båda nivåerna. Att sprida eller ta in synpunkter för de operativa frågorna är ett centralt uppdrag 
för den operativa nivån. Det är i en sådan process fler kan göras delaktiga, trots att många ej kan 
ingå i det samverkande rådet. De betyder att man inte representerar sig själv eller ens sin 
huvudman, universitets-/fakultets-/institutionstillhörighet i rådet, utan den stora grupp som 
ytterst berörs av de olika frågor som diskuteras i rådet.  
 
Aktörernas ansvar 
 
Rektor för Lärarhögskolan/biträdande rektor: sammankallande.  
 
Utbildningsledare: Att utgöra en länk mellan den strategiska och den operativa nivån. 
 
Agendan för respektive möte sätts samman i dialog mellan Region Västerbotten och 
Lärarhögskolan, Umeå universitet. Förslagsvis kan ordförar- och sekreterarposten växla mellan 
organisationerna på årlig basis. 
 
Mötestider  
Möten i organisationen för samverkan sker minst fem-sex gånger per år, antingen via länk eller 
fysiskt.  
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