
 
 
 
 
 
 Datum Beteckning 
 

 2015-05-27  
 

Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: 0728-85 47 00 Telefax: 046-71 99 30 

Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109  

E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 

 

 

 

Minnesanteckningar från möte i styrgruppen  
för FoU Skola den 25 maj 2015 
 

Närvarande:  

Kerstin Lingebrant (ordf.), NV  

Åsa Melkersson, NO 

Johan Lundgren, SV 

Jonas Åkesson, SO 

Roberto Citterio, Malmö 

Margareta Serder, Kommunförbundet Skåne 

Siv Wilborgsson, Kommunförbundet Skåne 

Lena Lindberg (sekr.), Kommunförbundet Skåne 

 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet. 

 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

 

2. Ekonomisk rapport 
Siv redogör för det ekonomiska läget. FoU Skola har fått in lite mer intäkter än 

planerat. Det kan bli en eventuell ökning av kostnaderna i samband med flytt till 

nya lokaler. 

Vi har ett beräknat överskott på cirka 100 000 kr som ej får föras över till 2016. 

En diskussion förs kring vad detta överskott kan användas till. Ett förslag är att 

använda pengarna till att finansiera deltagande i internationella konferenser. 

 

Styrgruppen beslutar 

att parkera frågan och fortsätta diskussionen på internatet i augusti. 

 

3. Lägesrapport FoU Skola 

 Avrapportering pågående kurser, Maria Brännström  

Maria Brännström är sjuk och punkten skjuts upp till senare tillfälle. 
 

 Rapport pågående kurser  

Utbildning i bedömning för lärande nr 1 och 2 är igång och en tredje 

utbildning startar till hösten. Processledarutbildningen är också igång. 

Frågan om ytterligare en omgång av processledarutbildningen läggs på is i 

avvaktan på Margaretas hörnbesök/inventering. 
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 Uppföljning och diskussion om och kontakt med VIS  

VIS som organisation är viktig, men det är en organisation bland alla 

andra och det är ett affärsdrivande företag. Ordförande varit i kontakt med 

VIS enligt beslut vid föregående möte och framfört styrgruppens ställ-

ningstagande. Margareta informerar om fakta som framkommit i SKL:s 

utvärdering och synpunkter från Maria Brännström. 

  

Styrgruppen beslutar  
att VIS numera är att betrakta som en fristående organisation och ett 

affärsdrivande företag och inte beroende av FoU Skolas stöd.  

att Siv meddelar Maria att VIS webbsida ska uppdateras med aktuella 

uppgifter beträffande styrgrupp etc. 
 

 Återkommande dag med forskare  

Frågan om FoU Skola ska arrangera föreläsningar med mer kända forskare 

har lyfts. Malmö är positiva till sådana samarrangemang.  

Föreläsningar av denna typ ger inte så mycket som en isolerad händelse 

utan bör ingå i en plan under en längre period.  

Styrgruppen beslutar  
att parkera frågan tills hörnbesöken/inventeringen är klar. 
 

 FIK 2015  

De tre Forskning i korthet som är på gång är kring fritidshem, nyanlända 

och inkludering.  

Inkludering – Claes Nilholm, Malmö högskola, har fått uppdraget och är 

igång med arbetet. Underlag kommer innan midsommar. 

Fritidshemmen – SKL kommer att bidra med hälften av kostnaden. 

Rapporten kommer att utgå från Malmökommissionens diskussions-

underlag ”God kvalitet i fritidshem”. Författarna Carin Falkner och Ann 

Ludvigsson startar arbetet i augusti.  

Nyanlända – Margareta har inventerat fältet och en möjlighet är att arbeta 

med en antologi  av Monica Axelsson och Nihad Bunar, Stockholms 

universitet som utkommer i augusti 

Styrgruppen konstaterar  
att två Fik är på gång och att vi avvaktar med den tredje till augusti. 
 

 Rapport från hörnbesök 

Margareta har gjort tre besök på cirka 1 ½ timme/gång. Det har varit olika 

typer av samtal och behov. Från önskemål om att allt ska vara kvar till det 

motsatta att tänka mer fokuserat och ha tidsbestämda, riktade områden.  

Styrgruppen beslutar  
att minnesanteckningarna presenteras på internatet i augusti och utskick av 

presentation/arbetsunderlag skickas cirka två innan, och 

att hörnmötena måste fortsätta t.ex. 1 gång/termin. 
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 Styrgruppsinternat i augusti  

Internatet är den 20-21 augusti med start klockan 12.00 dag 1. Plats är 

Skåne Tranås. Separat inbjudan kommer att skickas ut. Margareta 

presenterar programmet för internatet. Efter diskussion bestäms att vi inte 

ska ha någon extern föreläsare utan vi koncentrerar oss på de interna 

frågor som behöver tas upp. 

Margareta sätter ihop frågor/tankegångar som underlag till diskussion. 

 

5. Pilotprojekt analysgrupper 
Nytt licensavtal med holländska teamet är skrivet på 1 år. Kostnaden är 1000 euro 

för ett år. 13 skolor är intresserade och de får betala en engångskostnad på 750 

euro/skola. Region Skåne bidrar med 200 000 kr som används till kostnad för 

coacher, uppstartsträff samt kickoff i augusti. 

 

Margareta koordinerar och återkopplar till styrgruppen. Margareta har fått 

materialet från Nacka och hon ska språkgranska detta innan det används. När 

materialet är bearbetat skickas det till de ordinarie ledamöterna i styrgruppen. 

 

6. Rapporter från de fyra hörnen 
Sydost: Besök av FoU Skola/Margareta – diskussion kring nyanlända/asyl-

sökande. 

Malmö: Omorganisering. Är på gång att anställa två forskare tillsammans med 

Malmö högskola. De ska handleda lektorer med syfte att knyta forskningen 

närmare verksamheten. Nytt projekt från hösten 2015: Bättre läroplansmål – 

lärande med hållbar utveckling. Två skolor deltar. 

Sydväst: Besök av FoU Skola/Margareta – många diskussioner. 

Nordost: Besök av FoU Skola/Margareta.  

Nordväst: Möte 29/5. FoU Skola/Margareta ska medverka. Behöver mer ledning 

på vetenskaplig grund samt politik på vetenskaplig grund. 

 

7. Övrigt 
 

Möten hösten 2015: 

Internat 20-21 augusti 2015 

Torsdagen den 15 oktober 2015 klockan 13.00–16.30 

Måndagen den 14 december 2015 klockan 09.00–12.00 + lunch 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lena Lindberg 


