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Inbjudan till upptaktsträff 
Studentuppsats i Samverkan  
Välkommen till en upptaktsträff för Studentuppsats i Samverkan. På träffen berättar 
vi från FoUI Norrbottens Kommuner och Luleå Tekniska Universitet om vår 
utarbetade arbetsform hur studenters uppsatser kan genomföras i samverkan med 
skol- och förskoleverksamheter.  

Plats och tid 
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå 
Torsdag den 14:e september 
Kl. 14.00-16.00 
 
Ni kan antingen delta på plats eller via Skype. 
 
Målgrupp:  
Verksamheter inom utbildningsförvaltningen, skolledare, rektorer, förskolechefer, 
utvecklingsansvariga. 
 
Anmälan 
Vi vill att ni anmäler ert deltagande senast fredag 8 september. Ni som anmäler 
deltagande via Skype kommer att få en Skype-inbjudan. Det förutsätter att ni har ett 
Skypekonto.  
 
Anmälan sker till Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare FoUI Norrbottens 
Kommuner, catarina.lundqvist@kfbd.se  
 
Program 
14.00-14.15 Presentation av deltagare och förväntningar 
14.15-14.45 Presentation av Studentuppsats i Samverkan. 
14.45-15.15 Fika  
15.15-15.30 Presentation av nya webbportalen 
15.30-16.00 Samtal mellan deltagare  
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Mer information 
Studentuppsats i Samverkan medför att den frågeställning som bearbetas i studenters 
examensarbeten är sprungen ur ett faktiskt verksamhetsbehov och även intressant för 
studenter och LTU. Syftet är således att kommunala verksamheter ska få nytta av 
studenters examensarbeten i sitt pågående utvecklingsarbete. Nyttan blir ömsesidig 
då studenters arbete tar avstamp i faktiska verksamhetsfrågor och de får möjligheter 
att visa upp sig hos en potentiell framtida arbetsgivare. LTU stärker kvalitén i sin 
utbildning och skapar samtidigt ett praktiknära fokus för både utbildning och fortsatt 
forskning. 
 
Via följande länk kan ni läsa mer om det projekt och de erfarenheter som föreligger 
Studentuppsats i Samverkan.  
http://www.norrbottenskommuner.se/foui/foui-utbildning-och-
laerande/aktiviteter/examensarbete-i-samverkan/ 
 
Om detta låter intressant för er verksamhet så hoppas vi att ni deltar i upptaktsträffen 
för att få information om vad detta kan innebära för er.  
 
Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare FoUI Norrbottens Kommuner, 
catarina.lundqvist@kfbd.se  
 
Per Högström, projektledare och lektor vid KKL, Luleå Tekniska universitet, 
per.hogstrom@ltu.se  
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