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Minnesanteckningar från möte i styrgruppen  
för FoU Skola den 11 februari 2016 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund, 4:e våningen  
Tid: 13.00 – 16.00  
 

Närvarande:  
Kerstin Lingebrant (ordf.), NV  
Johan Lundgren, SV 
Inga-Britt Henriksson, SV 
Roberto Citterio, Malmö 
Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne (Punkt 3) 
Margareta Serder, vetenskaplig ledare, FoU Skola 
Lena Lindberg, sekreterare, Kommunförbundet Skåne 
 

Förhinder: 
Carina Leffler, NV 
Tomas Ringberg, NO 
Åsa Melkersson, NO 
Ewa Kristensson, SO 
Jonas Åkesson, SO 
Eva Hallberg, Malmö 
 
 

1. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 
 

2. Budget 2016 
Margareta presenterar ekonomisk rapport (se bilaga).  
 

Diskussion pågår om projektassistentens arbetstid ska minskas på FoU Skola. Denna 
fråga löses internt. 
 

Styrgruppen 
noterar informationen och återkommer till frågan när interna kostnaderna är klara. 
 

3. Långsiktig diskussion kring FoU Skolas ekonomiska 
förutsättningar 
FoU Skola har varit igång i fyra år. Verksamheten har en del fasta kostnader som inte 
går att påverka. Ska vi köra aktiviteter som ökar intäkterna? Enligt budget för 2016 så 
ökar intäkterna tillräckligt. FiK görs vid behov numera. 
FoU Skola ska leda och driva arbetet framåt och vara ”spindeln i nätet”. Det finns i 
dagsläget inget behov eller önskemål om utökning av verksamheten. 
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Jan-Åke Johansson informerar om förutsättningar för lokalbokningar på Kommun-
förbundet Skåne. Konferenslokalerna på 4.e våningen på Gasverksgatan ska bokas i 
första hand. Utbildningar ska genomföras i samråd med KFSK:s kurs- och konfe-
rensverksamhet så det inte blir någon intern konkurrens. Om det inte finns plats på 
4:e våningen så ska lokaler bokas centralt i Lund. Inbokade arrangemang på KFSK 
kan inte puttas bort av annan konferensaktivitet. 
 

4. Rapport FoU Skola 
 

Verksamhetsberättelse 
Bra verksamhetsberättelse. Innan publicering på webbsidan ska namn plockas bort 
och ersättas med funktion istället. OK att styrgruppen nämns vid namn. 
Verksamhetsberättelsen ska vara en återkommande årsberättelse. 
 

Styrgruppen beslutar 
att publicera verksamhetsberättelsen på webbsidan 
 

Fik Fritidshemmen  
Margareta visar forskningsrapporten och skickar ut en länk till den digitala versionen 
av rapporten till styrgruppen. 
 

Analysgrupper 2016-2017?  
Fråga om vi ska förlänga avtalet med analysgrupper. Ansökan om medel från KEFU 
avslogs. För närvarande genomför de 13 analysgrupperna datainsamling och analyser. 
Områden som analyseras är bland annat; dåliga resultat, studiero/arbetsro i 
klassrummet, matematik/språk/modersmål, stress. 
 

Styrgruppen beslutar 
att förlänga avtalet med ett år. Margareta undersöker om detta är möjligt. 
 

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund  
Tankar om eventuella föreläsare till serien? Den 29 mars är det föreläsning med 
Torgny Roxå. En heldagskonferens planeras med Mats Thyrstrup och Torgny Roxå 
och förslag på datum är den 19 augusti. Det kan vara lite fel tidpunkt med tanke på 
skolstarten. Fråga på förvaltningschefsträffen den 12/2 om datumet är OK. 
 

Kartläggning forskarutbildade lärare/ULF-avtalet 
Nämns i verksamhetsberättelsen. Högskolan Kristianstad är intresserade av ULF-
modellen. Frågan bör lyftas i Regionala samverkansrådet. Slutsatserna av Margaretas 
intervjuer med forskarutbildade lärare kommer att presenteras på ett spridnings-
seminarium 23 maj. 
 

Regionalt FoU-nätverk utifrån samarbetet Helsingborg/Malmö/FoU Skola 
Ett FoU-seminarium genomförs den 18 april på PI Malmö med professor Glenn 
Hultman. Länk: http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/fou-seminarium-
forskningsanvandning-skolan/  
 

Samverkan med lärosätena: Regionala rektorsnätverket på Mah, Forskarskolan CSIS på 
Campus Hbg och Samverkan kring forskarutbildade lärare på Hkr 
Mah: Regionala rektorsnätverket; Det har inkommit 34 anmälningar. Ok att köra. 
Campus: Forskarskolan CSIS; Inget nytt 
HKr: Samverkan kring forskarutbildade lärare; Forskningsplattform under planering. 
Margareta och Åsa är invalda i referensgruppen.  

http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/fou-seminarium-forskningsanvandning-skolan/
http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/fou-seminarium-forskningsanvandning-skolan/
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5. Frågor till styrgruppen: 
”Forskningskommun” – passar skolans verksamhet? 
Margareta presenterar konceptet forskningskommun som används regionalt inom 
samhällsbyggnadssektorn. Styrgruppen menar att Skåne/FoU Skola är en 
forskningsregion. FoU Skola arbetar redan med samtliga lärosäten. Det regionala 
perspektivet är bättre än det enskilt kommunala – för både verksamheten och 
eleverna. Begreppet forskningskommun upplevs därför otidsenligt och kriterierna går 
ej att uppfylla. Tidsperspektiv saknas. Slutsatsen är att forskningskommun som 
koncept inte passar oss. 
 

Praktik/forskningsplattform inom ramen för all FoU-verksamhet på Kommunförbundet Skåne 
(Samhällsbyggnad, Socialtjänst/Vård, Utbildning) 
Margareta presenterar den digitala forskningsplattform som finns inom Vård och 
omsorg i Skåne nordväst. Frågor som ska beforskas samt uppsatser kan läggas in här. 
En pågående diskussion på KFSK är om en liknande plattform kan konstrueras så att 
alla FoU-verksamheter kan ingå, liksom hela regionen. 
Styrgruppen menar att detta är en intressant fråga som det finns anledning att åter-
komma till. 
 

IFOUS utökar – vad betyder det för oss?  
IFOUS har numera nya partners: Helsingborg, Nacka, Stockholm, AcadeMedia. Ett 
20-tal kommuner i Skåne är med i IFOUS.  
Styrgruppen anser att betydelsen av IFOUS-partnerskapet bör tas upp till diskussion 
på förvaltningschefsträffen i maj samt  vid hörnmötet i NV. 
 

6. FoU-rapport från hörnen samt Malmö stad 
 

NV: Kerstin informerar om ett nytt projekt ”Forskningsmiljö” som drivs inom 
Familjen Helsingborg i samarbete med Jönköpings universitet. Mer information 
kommer under våren. 
 

SV: Inga-Britt informerar om SKL:s skolchefsnätverk samt Skolforskningsinstitutet. 
 

Malmö: Roberto informerar om Malmös situation med många nyanlända elever. 
 

7. Övrigt 
Information att ta med till hörnmöten:  
Det är viktigt att hörnen är representerade på styrgruppsmötena. 
 
Tiden hösten 2016: 
1-2 september, internat, ev i Stockholm 
5 oktober klockan 13.00-16.00 i Lund 
10 november klockan 10.00-12.00 där gåsamiddagen är 
15 december klockan 09.00-12.00 + lunch i Lund 
 
Mötet avslutas. 
 
 
 
Vid anteckningarna 
Lena Lindberg 


