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Minnesanteckningar från möte i styrgruppen  

för FoU Skola den 14 december 2015 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund, 4:e våningen  
Tid: 09.00 – 12.00  
 

Närvarande:  
Kerstin Lingebrant (ordf.), NV  
Åsa Melkersson, NO 
Johan Lundgren, SV 
Inga-Britt Henriksson, SV 
Jonas Åkesson, SO 
Roberto Citterio, Malmö 
Margareta Serder, vetenskaplig ledare, FoU Skola 
Lena Lindberg, sekreterare, Kommunförbundet Skåne 
 

Förhinder: 
Carina Leffler, NV 
Tomas Ringberg, NO 
Ewa Kristensson, SO 
Eva Hallberg, Malmö 
 
 

1. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 
 

2. Rapport ekonomi 2015 och budget 2016 
Margareta presenterar ekonomisk rapport som visar på ett överskott på ca 70 000 kr 
för 2015. Den större delen av det förutsedda överskottet har använts för föreläsar-
arvoden (Gåsamiddagen, Dialogforum och seminarieserien ”Ledarskap på vetenskap-
lig grund), tryckning av FiK inkludering och 20 000 kr intecknas för att bekosta 
release av FiK Fritidshemmen i februari. Budgeten för 2016 är i balans, men utrym-
met för insatser som bekostas av FoU skola minskar i takt med att lönerna ökar och 
OH-kostnaderna likaså. 
Tankar inför 2016: 

 Hur mycket ska satsas på Forskning i korthet (Fik)? Fik fritidshemmen 
delfinansieras av SKL och det är viktigt att vi kollar träffstatistiken på webben 
för att veta om den når ut. 

 Konferensverksamheten; Vi har avvaktat med seminarieseriens fortsättning 
för att få klarhet i förutsättningarna för bokningar på 4:e våningen. Det är 
viktigt med kompetensutvecklingsinsatser men vi behöver i nuläget inte köra 
konferenser med syfte att finansiera verksamheten.  
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 Analysgrupper; En ansökan om forskningsmedel är inskickad till KEFU och 
Margareta väntar besked i mitten av januari. 

 Det behövs ett klargörande av hur stor del av administrativa tjänsten som ska 
betalas av FoU Skola. 

 

Styrgruppen beslutar 
att Jan-Åke kallas till nästa styrgruppsmöte för att diskutera hur stor del av administ-
rativa tjänsten (Lena) som ska belasta FoU Skola samt klargöra förutsättningarna för 
bokning och användning av lokalerna på fjärde våningen på KFSK., 
att vid nästa styrgruppsmöte diskutera ekonomin med ett långsiktigt perspektiv, samt 
att godkänna budgeten. 
 

3. Rapport FoU Skola och efterföljande diskussion 
Genomförda aktiviteter – Dialogforum 1/12   
Torgny Roxå var mycket bra som föreläsare. Den ämnesdidaktiska delen var sämre 
men felet är identifierat och rättas till nästa gång. 
Film från föreläsningar hittas här: 
http://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-
skola/dokumentation/forelasningar-och-seminarier/  
och Lena ombedes skicka ut denna länk till anmälda deltagare. 
 

Genomförda aktiviteter – Gåsamiddag 12-13/11 
Mycket bra föreläsare och vid en utvärdering den 27/11 fick gåsamiddagen bra betyg. 
Nästa gåsamiddag arrangeras av lärosätena och förslag på innehåll är krishantering. 
Styrgruppen menar att det vore önskvärt  med djupare innehåll – lite utanför 
”komfortzonen”.  
Margareta kontaktar lärosätena angående önskemålet. 
 

Genomförda aktiviteter – CSIS för huvudmän  
Möte 1/12 där 5 av 9 kommuner var representerade. Mötet var det första kring hur 
vi ska förbereda för de forskarutbildade lärarnas framtida tjänster. 8 mars blir nästa 
tillfälle. Det är viktigt att hitta en flödesstruktur för dessa lärare. 
 

Genomförda aktiviteter – Förvaltningschefsmöte 27/11  
Förslag har inkommit att lägga gymnasiesamverkansgruppens möte på eftermiddagen 
vid gåsamiddagen och skippa förvaltningschefsträffen i november. 
Styrgruppen anser att detta inte är styrgruppens fråga. 
 

Genomförda aktiviteter – RSS 
3 kommuner var närvarande vid mötet 4/12. Framhålls att det är viktigt att 
kommunerna är representerade vid dessa möten.  
VFU forskningsanknytning startar ett pilotprojekt där Margareta träffar forskarna 
den 18/12. 
 

Regionalt nätverk för skolledare på Mah 
Har varit utskickat för påsyn i en vecka och inga synpunkter har inkommit. Inbjudan 
och länk till anmälan skickas ut den 14/12. En deltagare per kommun har förtur fram 
till 1 februari, därefter är det fritt för alla. Hur tänker vi när det gäller de ”fria” 
platserna? Viktigt att nätverket får en spridningseffekt. Sista anmälningsdag är den 
11/2. 
 

http://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/dokumentation/forelasningar-och-seminarier/
http://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/dokumentation/forelasningar-och-seminarier/
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Styrgruppen beslutar 
att urvalet till de ”fria” platserna görs vid styrgruppens möte den 11/2. 
 

Tanke till hösten 2016: 
Eventuellt starta ett nätverk för förskolechefer som ett komplement till 
skolledarnätverket. Förskolans verksamhet är viktig och vi borde göra något för 
denna yrkesgrupp. 
 

Seminarieserie Skolledarskap på vetenskaplig grund 
Det första seminariet blir den 15/12 med Jonas Vlachos. Klockan 15.00–16.30 är en 
bra tid för seminariet. Första seminariet finansieras av FoU medel men för nästa år 
finns inga medel. Vad är man beredd att betala för sådant seminarium? Till exempel 
ett seminarium med Torgny Roxå kan man ta 500-1 000 kr för, där man även bjuder 
in politiker. Förslag att bjuda in till en heldagskonferens med Mats Thyrstrup och 
Torgny Roxå under 2016. 
 

Styrgruppen beslutar 
att uppdra åt Margareta att arbetare vidare med datum och upplägg för 
heldagskonferens. 
 

Nationell strategi för forskarutbildade lärare med SKL 
När det gäller de forskarutbildade lärarna så gäller det att hitta nycklar för att få 
samarbetet att fungera för alla parter. Vad är det som gör att det fungerar när det 
fungerar? Margareta har gjort en del intervjuer med forskarutbildade lärare för att 
hitta lösningar. SKL är intresserade och vill ge ut resultaten i en skrift. 
Margareta och Åsa håller även på att göra en kartläggning över de forskarutbildade 
lärarna. 
 

Styrgruppen beslutar 
att ge Margareta i uppdrag att arbeta vidare med detta. 
 

Analysgrupper 
FoU Skola har lämnat in en ansökan hos KEFU på 273 000 kr för projektet.  
Förhoppningsvis kan lärdomen av projektet användas i annat analysarbete. 
 

Release Fik fritidshem 
Releasen var planerad till den 20/1 men texten behöver ytterligare bearbetning. Bodil 
Båvner på SKL läser igenom och strukturerar om översikten. Releasen är framskjuten 
1-2 månader. 
Manuset mailas ut till styrgruppen för påsyn. 
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Högskolan Kristianstad 
Henrik Svensson, Högskolan Kristianstad har presenterat ett förslag på hur vi kan 
samverka kring forskningsutbildade lärare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan Kristianstad är på gång att konkretisera plattformen. Det är viktigt att 
hitta rätt vetenskaplig ledare. Nytt möte där Margareta och Åsa deltar den 5/2. 
 

4. Möjlig lösning gällande tillgång till forskningsdatabaser 
Margareta har fått ett erbjudande från Malmö högskola som ger henne tillgång till 
forskningsdatabaser. Margareta handleder en student under våren 2016 och FoU 
Skola får betalt för 13 timmars handledning och Margareta kan fortsätta vara 
inskriven på Malmö högskola under hela 2016. 
 

Styrgruppen beslutar  
– att godkänna handledningsuppdraget. 
 

5. Studiebesök Stockholm Teaching and Learning Studies 
Roberto och Margareta redogör för studiebesöket på STLS den 11/12. Drivande för 
organisationen är Ingrid Carlgren. STLS kan sägas vara en nätverksorganisation 
mellan universitetet och Stockholms stad samt en projektorganisation för lärare. 
Projekt initieras direkt från lärarna i klassrummet. Just nu är cirka 10 projekt igång. 
Lärarna får möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till verksamheten. 
Det kan finnas risker med en sådan här organisation och det är att det är baserat på 
den vetenskapliga ledarens engagemang samt att man missar rektorerna. 
Det är viktigt att ha en plan för spridning av erfarenheter. 
Ett liknande projekt i Skåne, som har många kommuner av olika storlek, behöver ges 
andra förutsättningar. Bl a bör lärosätena ha en mer aktiv del.  
 

6. Bedömning för lärande – ny kurs hösten 2016? 
Andreia Balan är positiv till att hålla en ny kurs till hösten och även från 
förvaltningen är det OK.  
 

Styrgruppen beslutar 
att Margareta kollar förutsättningar för att hålla kursen i östra sidan av Skåne, t.ex. 
Hässleholm eller Tomelilla. 
 

7. Rapport från de fyra hörnen och Malmö kring FoU 
NO: Stämmer informationen på webben om forskningsprojekt i kommunerna? 
Diskuteras vid nästa styrgruppsmöte. 

Lärarutbildning 

Forskningsplattform 
Praktiknära frågor 

Kommuner 
(lektorer, fo-utb) 

Vetenskaplig 
ledare 

Forskning 

Forsknings-
frågor 
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8. Nationella resurscentrum 
Finns på olika ställen i Sverige och det vore bra att samla information om dessa på 
vår webbsida. 
Resurscentrum Fysik anordnar i samverkan med FoU Skola en seminarieserie för no-
lärare kring ”Vad är ett naturvetenskapligt vetenskapligt förhållningssätt?”. Vi 
fortsätter engagera oss i fortbildningsdagen för lärare, men ska inte involvera oss 
mera. 
 
 
Mötet avslutas. 
 
Vid anteckningarna 
Lena Lindberg 


