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Minnesanteckningar från möte i styrgruppen  
för FoU Skola den 23 mars 2015 
 

Närvarande:  

Kerstin Lingebrant (ordf.), NV  

Carina Leffler, NV 

Tomas Ringberg, NO 

Johan Lundgren, SV 

Inga-Britt Henriksson, SV 

Jonas Åkesson, SO 

Roberto Citterio, Malmö 

Siv Wilborgsson, Kommunförbundet Skåne 

Margareta Serder, Kommunförbundet Skåne 

Lena Lindberg (sekr.), Kommunförbundet Skåne 

 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet och speciellt Margareta Serder som är 

ny vetenskaplig ledare för FoU Skola. 

 

1. Presentation av ny vetenskaplig ledare 
Margareta Serder presenterar sig och berättar om sin bakgrund. Under mars 

månad arbetar hon 25% för FoU Skola, april–maj 50% och 75% i juni. Därefter 

blir det 100%. Under våren kommer Margareta att prioritera arbetet med 

Forskning i korthet om fritidshemmen samt arbetet med analysgrupperna. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Sölvesborg ska bjudas in till NV-hörnets möten. 

Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

 

3. Ekonomisk rapport 
Siv presenterar budget för 2015. Se bifogad redovisning. 

För första gången är alla kostnader täckta i basverksamheten. Fyra Forskning i 

korthet är inräknade i budgeten. 

 

4. Lägesrapport FoU Skola 

 Avrapportering pågående kurser, Maria Brännström  

Maria rapporterar från de kurser som hon har ansvarat för under pågående 

vakans – Bedömning för lärande och Utbildning i processledning. Allt har 

gått bra. Lite problem med Internetuppkoppling på Campus.  
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Styrgruppen beslutar  
att på nästa möte ta upp frågan om en ny omgång av processlednings-

utbildningen ska köras till hösten. 
 

 Samarbetsformer med VIS  

Siv drar bakgrunden till hur VIS har vuxit fram. Forskningsnätet Skånes 

ansökan från 2012 bifogas minnesanteckningarna.  

Länk till utvärdering på SKL:s webbsida:  

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/forskarutbildadelarar

e.2213.html 

VIS blev ett begrepp i februari 2013. I november 2013 togs beslut i styr-

gruppen om finansiering under 4 månader. Nu har VIS ingen finansiering 

av FoU Skola utan är en egen organisation. VIS leds av en styrgrupp samt 

en referensgrupp. I styrgruppen var Birgitta tidigare ordförande men hon 

har nu avgått men sitter kvar i styrgruppen. Siv ingår i referensgruppen.  

Diskussion; 

– Viktigt att rollerna är tydliga 

– Bra att sådana här organisationer finns – bör dock stå på egna ben 

– Forskare som inte tillhör högskola ska ha ett forum 

– FoU Skola/KFSK bör inte ingå i VIS styrgrupp/referensgrupp  

Styrgruppen beslutar  
att uppdra åt Kerstin Lingebrant att kontakta Maria Brännström och 

tydliggöra rollerna. 
 

 Forskarskolan CSiS 

Fyra platser finns kvar och ansökningstiden går ut 23 mars. Det finns 

intresseanmälningar från fyra kommuner enligt koordinatorn. Det är enbart 

positiva upplevelser från de som deltar, på alla nivåer.  

Birgitta sitter kvar i styrgruppen som eventuellt har spelat ut sin roll. Det 

är bättre om KFSK/FoU Skola har representant i styrgruppen. Diskussion 

tas med Roger Johansson angående byte till hösten.  
 

 Kontakter med andra regioner 

Siv och Maria Brännström har varit i Göteborgsregionen och föreläst om 

FoU Skola och VIS. GR gav positiv respons och de är nyfikna på hur vi 

har byggt organisationen. 
 

 Lärarfortbildningsdag 7 april: Livets ursprung och evolution 

Skolverket arrangerar och vi förmedlar informationen. Programmet kom 

sent. Målgruppen är åk 7-9 och gy. 
 

 FiK 2015:1 Fritidshem 

Margareta har fått förslag på forskare från Jönköping för att skriva 

rapporten, men priset blev för högt. Hon tittar nu på rapporter från 

Malmökommissionen. Alla är överens om att behovet av en rapport kring 

fritidshem är stort. 

 

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/forskarutbildadelarare.2213.html
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/forskarutbildadelarare.2213.html
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Planeringen för höstens Forskning i korthet måste också göras. Förslag: 

– Läsinlärning, specialpedagogik 

– Skola och socialtjänst i samverkan/samarbete 

– Inkluderingsbegreppet, resursgrupper 

– Nyanlända, förberedelseklass, nya regelverket, ensamkommande 

– Samlat grepp kring förstelärare – Vad kom man fram till? 

– Formativ bedömning – kollegialt lärande i klassrummet  
 

 Ny utbildning i bedömning för lärande, hösten 2015 

Utbildningen efterfrågas. Siv har tillfrågat Andreia och för hennes del är 

det OK med ytterligare en utbildning. Bör förläggas i Helsingborg. Siv 

eller Margareta kollar med Campus om det finns lokaler.  

Styrgruppen beslutar  
att vi kör en ny omgång av utbildningen Bedömning för lärande. 

 

 Styrgruppsinternat i augusti  

Styrgruppen beslutar  
att internatet blir den 20-21 augusti 2015, från klockan 12.00 dag 1 till 

klockan 13.00 eller 15.00 dag 2. 

att förslag på program presenteras på nästa styrgruppsmöte. Önskemål på 

föreläsare lämnas till Siv eller Margareta. 

 

5. Pilotprojekt analysgrupper 
Projektet är ett samarbete med ett holländskt forskarteam som har patent på meto-

den. Kostnaden är 750 euro/skola och det är oklart om det är en engångskostnad 

eller en årsavgift. Licensavtalet är hårt bundet till det holländska teamet, med 

klausuler som vi har svårt att acceptera. T.ex. får inte arbetsmodellen spridas 

utanför skolan under 6 år och det går emot vårt sätt att arbeta. Så som avtalet är 

skrivet nu kan inte Kommunförbundet Skåne skriva under. 

Vi har fått intresseanmälan från 6-7 skolor i Skåne (Malmö, Lund, Landskrona 

samt Vellinge). Region Skåne har beviljat 200 000 kr till projektet. 

 

Margareta ska ha ett möte 23/3 med berörda skolor/kommuner och diskutera 

förutsättningarna för projektet.  

 

Styrgruppen beslutar 

att som steg 1 försöka ändra avtalet till ett hanterbart avtal som går att 

underteckna, 

att som steg 2 uppdra åt Margareta att fortsätta diskussionen om man kan hitta 

andra lösningar/projekt, 

att som steg 3 konversera frågan med styrgruppen via mail. 

 

6. Rapporter från de fyra hörnen 
Sydost: Just nu chefsbyte i Simrishamn. 

Sydväst: Tog upp kommunikationen mellan FoU Skola/Margareta och hörnen. 

Nordost: Mötet inställt 
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Nordväst: 21 april arrangeras en spridningskonferens för projektet ”Lärande i 

förskolan utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv”. Inbjudan skickas från 

Örkelljunga kommun. Nytt projekt; Doktorander i lärande. 

Helsingborg genomför en Spridningskonferens ”Rektor i aktion” är den 22 april i 

Helsingborg. FoU Skola har tagit på sig rollen att sprida information om konfe-

rensen då vi finns med i ansökan. 

Malmö: Ny organisation i hela staden och det är nya förvaltningar sedan 

årsskiftet. Nytt avtal med Malmö högskola angående forskarutbildade lärare. 

Senaste numret av Pedagog Malmö handlar om ledarskap – läs gärna. 

 

7. Övrigt 

 Återkommande dag med internationell forskare  

Den 12 augusti kör Bjuv tillsammans med Höganäs en föreläsning med 

James Nottingham. Malmö har haft ett flerdagarsarrangemang med Helen 

Timperley.  

Förslag att ha en gemensam webb med länkar till inbjudningar som 

arrangeras runt om i Skåne. 

Styrgruppen beslutar  
att frågan tas upp igen vid senare tillfälle. 

 

 Utbildning i resultatanalys (Mimmi Barmark)  

Utbildningen testas just nu av VIS. Körs i tre steg.  

Styrgruppen beslutar  
att arbeta vidare med resultatanalyser. 

 

 Kommunikation vetenskaplig ledare och hörnen  

Margareta ska besöka hörnmötena och SO och SV är redan inbokade. 

Möten med Malmö ska ske med regelbundenhet enligt inriktningsdoku-

ment. 

 

Möten våren 2015: 

Måndagen den 25 maj 2015 klockan 09.00-12.00 

Plats: Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lena Lindberg 


