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Minnesanteckningar från möte i styrgruppen  

för FoU Skola den 15 oktober 2015 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund, 4:e våningen  
Tid: 13.00 – 16.30  
 
Närvarande:  
Kerstin Lingebrant (ordf.), NV  
Johan Lundgren, SV 
Åsa Melkersson, NO 
Inga-Britt Henriksson, SV 
Jan-Åke Johansson, sekreterare, Kommunförbundet Skåne 
Margareta Serder, vetenskaplig ledare, Kommunförbundet Skåne 
 
Förhinder: 
Richard Löfgren, SO 
Carina Leffler, NV 
Tomas Ringberg, NO 
Eva Hallberg, Malmö 
Roberto Citterio, Malmö 
Jonas Åkesson, SO 
 
 

1. Godkännande av dagordning  
 

2. Minnesanteckningar från föregående möte (styrgruppsinternat)  
Uppföljning SWOT-analys 
Se ppt föregående minnesanteckning. 
Diskussion kring hur den FoU skolas vetenskaplige ledare kan ingå i forsknings-
sammanhang och ha möjligheter diskutera relevanta frågor för skolområdet. Upp-
maning att utgå från de enheter som finns i de större kommunerna och ha på sig 
regionala ”glasögon”. 
Alternativt, eller i kombination med referensgrupp, kan ett sådant sammanhang bestå 
av kommunernas resurser i form av lektorer e dyl. 
 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 

Styrgruppen beslutar 
– att den vetenskaplige ledaren strävar mot att arbeta med nätverk enligt ovan. 
 

3. Strategtjänsten på Kommunförbundet Skåne  
Jan-Åke gav en lägesrapport kring rekryteringen som är i sitt slutskede. 
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4. Ekonomisk rapport  
Margareta Serder, den vetenskaplige ledaren, ansvarar fortsättningsvis för rappor-
tering runt ekonomi. 
Ekonomisk rapport glädjande. 
Årets verksamhet går med visst överskott. Överskott disponeras enligt nedan: 
föreläsare till Gåsamiddagen ca 60 000 kr enligt tidigare styrgruppsbeslut samt, 
 

Styrgruppen beslutar  
– att den vetenskaplige ledaren;  
        – formulerar uppdrag runt ledarskapsutbildning vilken påbörjas i år och  
           fortsätter under 2016 
        – formulerar uppdrag kring analysgruppsarbetet som påbörjas i år och fortsätter  
           under 2016 
 

5. Lägesrapport FoU Skola  
FoU Skola – Forskarskolan CSIS  
Margareta Serder bevakar huvudmannaperspektivet. 
Möte med huvudmän anordnas i samband med Dialogkonferensen på Campus 
Helsingborg den 1/12 2015. 
 

Kontakt med Skolforskningsinstitutet  
Margareta Serder har träffat ledningen för institutet. De ser oss som möjlighet att nå 
ut. Vad kan vi få ut av dem? Medel för praktiknära forskning att söka i utlysningar. 
Kunskapsöversikter skall vara underlaget för utlysningar men de tar 1-2 år att 
producera. Kanske kan kommuner och lärosäten (Regionala samverkansrådet för 
skollagsstyrda verksamheter) söka tillsammans. 
Skolforskningsinstitutet är mycket professionella och ställer höga krav. De är 
intresserade av fortsatt kontakt och av kontakt med kommuners FoU-verksamheter. 
 

Forskning i korthet  
1. Inkludering av barn med särskilda behov, klar denna vecka. 
2. Fritidshemmen klar, Carin Falkner och Ann Ludvigsson. 
Angående FiK om nyanlända avvaktar vi men det finns en ny websida på 
www.kfsk.se/fouskola kring nyanländas lärande, som rekommenderas.  
 

Styrgruppen beslutar  
– att Forskning i korthet fortsätter men vi avvaktar med nya initiativ för närvarande. 
 

Utvärdering BFL1  
Denna första kurs i BFL fick en mycket bra utvärdering! Högsta betyg för kursledare 
och innehåll. 
 

Analysgrupper – söka forskningsmedel från KEFU  
Tillgång till sökbara forskningsmedel. Tänkbart projekt kan vara att beforska 
analysgrupperna. 
 

Styrgruppen beslutar  
– att den vetenskapliga ledaren undersöker möjligheterna till genomförande. 
  

http://www.kfsk.se/fouskola
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Dialog med regionens lärosäten  
Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter 
En VFU-arbetsgrupp med syfte att få till stånd beforskning av VFU är initierad. 
Margareta är sammankallande. Lärosäten håller på att anställa forskare för projektet 
och ska avrapportera i maj 2016. 
 

FoU-nätverk  
Margareta S har haft möten med Roberto Citterio, PI Malmö, och Johan Olsson 
Swanstein, Helsingborg stad, enligt inriktningsdokument. Margareta S har även 
träffat styrelsen för Nationellt Resurscentrum i fysik samt Elisabeth Einarsson och 
Bo-Anders Jönsson  från Lunds universitet kring eventuell samverkan. 
 

Ledarskap  
Gåsamiddagens föreläsningar med detta tema. 
Margareta S ingår i referensgrupp kring Tylösandsdagarna. 
Margareta S har ”skuggat” nätverket förskolledare på Malmö högskola och har 
intervjuat deltagarna för att få en bild av skolledarnas erfarenheter. Detta nätverk ska 
nu vidareutvecklas och ges i samarbete mellan Mah och FoU skola med början våren 
2016. 
 

6. Presentation av Margaretas förslag till strategi för uppdraget för 

FoU Skola 
Mycket intressant och tydliggörande presentation. 
Margareta rekommenderar läsning av Ingrid Carlgrens nyutkomna bok 
Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. 
http://www.bokus.com/bok/9789171734495/kunskapskulturer-och-
undervisningspraktiker/ 
 

Presentation, se bilaga, ppt. 
 

Styrgruppen beslutar  
– att den vetenskapliga ledaren presenterar förslaget till strategi för FoU Skola vid 
förvaltningschefsträffen i november. 
 

7. Lägesrapport om FoU-verksamhet från de fyra hörnen och Malmö, 

laget runt. 
 

8. Övrigt – mötestider för våren  
Förslag att lägga ut via Doodle 
11 febr em 
12 april em 
31 maj em 
 
Styrgruppen menar att det inte finns något behov av att i nuläget träffa Kommunför-
bundet Skånes direktör kring FoU Skolas verksamhet. 
 
Mötet avslutas. 
 
Vid anteckningarna 
Jan-Åke Johansson 

http://www.bokus.com/bok/9789171734495/kunskapskulturer-och-undervisningspraktiker/
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