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Regionalt samarbete; en framgångsfaktor 
vid utveckling av fjärrundervisning



MediaCenter - Region Västerbotten

Vi står på tre ben:

-Utveckling av fjärrundervisningen i Västerbotten

-Digitaliseringen av undervisningen - kompetenshöjande insatser

-Digitala lärresurser

Arbetar strategiskt och operativt!



Vår arena - Västerbotten



Varför fjärrundervisning i Västerbotten?

Kvalitet, utbildningsutbud och likvärdighet i 

undervisningen oavsett var eleven bor.



Gemensamma utmaningar i kommunerna

Lärarbrist (legitimerade)

Stora avstånd

Modersmål och studiehandledning

Moderna språk inlandsgymnasierna

Försöksverksamhet

Moderna språk i åk 6 - vår senaste utmaning



Styrmodell
Styrgrupp

Univ, RV, 

R8, SPSM

MediaCenter

Nätverk

Rektorer/SC

Nätverk

Pedagoger

(Nätverk

Handledare)



Från starten i januari 2016...

VT-16, 4 kommuner 

kör fjärr

Jan-2016

Start up konf

Lycksele

HT-16: Försöksverksamhet, 

Ifous-projekt, sex kommuner 

kör fjärr

(2015 nov

inv: mm, sh)

Studiebesök

-Uppsala, Språkskolan

-Lapplands Gymnasium
(vt-17)

2017
Nov-16 Nätverkskonf

fjärr Lycksele



...till nuläge mars 2018!

HT 2017 14 av 15 kommuner är igång/nära start inom 

fjärr (intern/externt)

Maj 17 Nätverkskonferens Fjärrundervisning, Umeå

Nov 17 Utbildning i fjärrundervisning i Umeå (2 dagar)

April 18 Utbildning i fjärrundervisning i Umeå (2 dagar)

Behovsdrivet = Snabb utveckling!



Bild av nuläge fjärrundervisning Västerbotten

Fjärrundervisning - internt

Fjärrundervisning-samarbeten



Strukturer som stöder vid regional samverkan

Det behövs ett nav, en sammanhållande aktör (MC, RV)

Strategisk inventering

Fortbildning och inspiration regelbundet i våra nätverk

Översikt och transparens

Korta beslutsvägar

“Låsta” schemapositioner över kommungränserna



Framgångsfaktorer vid regional samverkan

“Vill” och “Vinn”

Samarbeten för utveckling (KC i Umeå, Lapplands gymnasium)

Omvärldsbevakning - kompetenshöjande insatser

Forskning och praktik hand i hand (Ifous, Ped inst Umu)

Enkel och direkt dialog

“Omsorg” - kvalitet i undervisningen hela vägen vid regional
samverkan



Fortbildning/Inspiration

Nätverkskonferenser

Utbildningsdagar

Studiebesök

Besök i praktik 



Framtid/utveckling

“Framtidssäkra” undervisningen i Västerbotten

Påverkansagenda

Slutbetänkande av Utredningen om bättre möjligheter till
fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (SOU 2017:44)

Nationellt nätverk?

Fortsatt utveckling av det regionala samarbetet

Utbildnings/inspirationsinsater

Fjärr - central i skolans/undervisningens digitalisering
(Lärarna utvecklas, eleverna får större variation i undervisningen)



Läs mer om oss...

http://fjarr.nu (Inspiration/verktygslåda för fjärrundervisning)

Facebook: Grupp “Fjärrundervisning  i Västerbotten”

www.mittmediacenter.se

http://www.mittmediacenter.se


Tack för oss - vi samarbetar gärna!

Frågor?

Utbildning: Fjärrundervisning 26-27/4
(Kan finnas platser kvar efter att medlemskommunerna anmält sig)

petter.lundberg@regionvasterbotten.se

mobil: 070-3180163

twitter: @Petter1030


