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Protokoll styrgruppsmöte 2 september 2016 
 
Plats: Högberga gård, Stockholm 
Tid: 2 september kl 8-12  
Närvarande: Inga-Britt Henriksson, Johan Lundgren, Carina Leffler, Ewa Kristensson, Eva Hallberg, Roberto 
Citterio, Kerstin Lingebrant, Margareta Serder och Åsa Melkersson. 

 

1. Föregående protokoll 

Protokollet lades till handlingarna utan kommentarer. 

 

2. Till sekreterare för mötet utsågs Åsa Melkersson 

 

3. Budget  

Margareta presenterade utfall tom augusti och prognos för hela 2016. Vissa 

poster är lite osäkra pga osäkerhet kring deltagarantal. Då det administrativa 

stödet inte finns kvar sedan 1 juli innebär det ett överskott på den posten. 

Återstår att fördela ca 100 tkr. 

 

4. KFSK omorganisation 

Omorganisationen på KFSK innebär bla att FoU inte längre kan köpa lika 

omfattande administrativt stöd av KFSK.  

- Margareta fick i uppdrag att ta fram en kravspecifikation för det stöd som 

behövs. Kerstin och Roberto hanterar därefter den fortsatta dialogen med KFSK 

och ev andra. 

 

5. Social media, informationsspridning om evenemang 

Margareta jobbar intensivt med att utveckla kommunikationskanaler. Diskussion 

om att våra evenemang, skulle kunna locka fler deltagare. Särskild diskuterade 

vi kring Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund. Rätt form? Rätt 

innehåll? 

- Vi håller ut och genomför seminarieseren som planerat. Kerstin uppmanar 

gruppen att hjälpa till med att sprida information om aktiviteterna. 

 

6. Analysgrupper  

Margareta gav en nulägesrapport. Konferens 26/9 i Malmö.  

- Margareta fick i uppdrag att göra en rapport vilken ska innehålla en utvärdering 

av hur utfallet varit och hur verktyget kan användas.  

 

7. Ansökan forskning-praktikplattform 
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Som styrgruppen tidigare ställt sig positiv till har Margareta arbetat vidare 

tillsammans med två andra FoU-strateger på KFSK med en ansökan till 

VINNOVA avseende en forskning-praktikplattform. Målet för ansökan är att 

utarbeta ett digitalt verktyg som ska underlätta gemensamma forsknings- och 

praktikutvecklingsprojekt i samverkan mellan kommuner och mellan kommuner 

och lärosäten. Utlysningen heter ”Idéslussar för kommuner”. Ansökan 

framtagen och inskickad.  

- Styrgruppen beslutade redan vid förra mötet att det var ok med arbetsinsats för 

Margareta på 10%. Margareta fick namnförslag till referensgrupp. 

 

8. Förslag för framtiden:  

Lärarforskningskonferens. Margareta berättade kort om sina tankar om en 

form av framtida konferens där lärare och skolledare kan presentera och 

tillsammans med andra reflektera över sina utvecklingsprojekt. Syfte att 

entusiasmera kollegor att fördjupa sitt förhållningssätt.  

- Margareta fick i uppdrag att skissa vidare på upplägg och syfte. Mål med ett 

första genomförande under hösten 2017.  

 

Översiktlig kurs i bedömning för lärande ”BFL för skolledare”?  

- Margareta gavs i uppdrag att återkoppla gruppens diskussion till Andreia Balan 

och sedan återkomma med förslag på ev evenemang. 

 

ICSEI-konferensen  

Genomförs i Ottawa 6-9 januari. Diskussion om ett deltagande för Margaretas 

del. Krävs att det görs ett ordentligt för- och efterarbete, samt att det är en grupp 

som deltar. Förslag att FoU skola isf bekostar deltagaravgifter på ca 5000 kr.  

- Gruppen enas om att det är ytterst relevant med Margaretas deltagande. 

Styrgruppens deltagare funderar på ev möjlighet till deltagande, rapporterar till 

Margareta senast fredag 9/9.  Margareta sätter samman en kort information, 

vilken kan skickas till hörnen för förankring av deltagande av 

styrgruppsmedlemmar enligt ovanstående förutsättningar. 

 

9. Tillfällig ändring av ordförande 

Nuvarande ordförande i styrgruppen, Kerstin Lingebrant, kommer under minst ett 

halvår framöver att vara tillförordnad kommunchef. Styrgruppen utser Roberto 

Citterio till ordförande under Kerstins frånvaro. 

 

 

Justerat av Åsa Melkersson och Margareta Serder. 

 

 


