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Minnesanteckningar från möte i styrgruppen  

för FoU Skola den 31 maj 2016 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund, 2:a våningen  
Tid: 13.00 – 15.30  
 

Närvarande:  
Kerstin Lingebrant (ordf.), NV  
Åsa Melkersson, NO 
Inga-Britt Henriksson, SV 
Margareta Serder, vetenskaplig ledare, FoU Skola 
Lena Lindberg, sekreterare, Kommunförbundet Skåne 
 

Förhinder: 
Carina Leffler, NV 
Tomas Ringberg, NO 
Johan Lundgren, SV 
Ewa Kristensson, SO 
Ulrika Ahrlin, SO 
Roberto Citterio, Malmö 
Eva Hallberg, Malmö 
 
 

1. Föregående minnesanteckningar 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

2. Ekonomisk rapport och budget 2016 
Ny post i budget är ”adjungering Mah” som är en årlig kostnad för att den 
vetenskapliga ledaren ska få tillgång till högskolans forskning och seminarier. (Se 
bifogad budget.) 
Det finns utrymme på utgifter på ca 150 tkr till ”forskning i korthet” och andra 
insatser t.ex. på förvaltningschefsinternatet i november som i år arrangeras av 
lärosätena.  
 

Styrgruppen beslutar 
att godkänna budget, samt 
att Margareta kollar med lärosätena om de behöver något stöd vid planeringen av 
gåsamiddagen. 
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3. Verksamhetsrapport FoU Skola 
– Rapport lektorer 
Margareta är i stort sett klar med intervjuerna. Ett seminarium genomfördes den 23 
maj med 14 deltagare. Tiden räckte inte riktigt till all redovisning men det blev bra 
diskussioner med olika perspektiv från de olika aktörerna. 
 

– Program för hösten 
Höstens utbildningar är utskickade till kontaktpersonerna. Seminarieserien Ledarskap 
på vetenskaplig grund har fyra inbokade tillfällen. Margareta ställer frågan om serien 
ska fortsätta under våren 2017. 
Styrgruppen anser att vi just nu är i en inarbetningsfas när det gäller serien och det är 
viktigt att vara uthålliga och arbeta för att göra serien känd i hörnen. Frågan tas upp 
på styrgruppsinternatet i september. 
På hörnmötenas första höstmöte görs en snabb utvärdering av serien. 
 
Styrgruppen beslutar 
att styrgruppens ledamöter gör ovanstående utvärdering om Margareta inte kan delta. 
 

– Forskning i korthet 
Den tilltänkta författaren till ”Att organisera för kompetensutveckling” har tackat nej 
på grund av tidsbrist i år. Margareta går vidare med att hitta författare till en FiK om 
Forskningslitteracitet. 
 

– Regionala rektorsnätverket 
Nätverket har haft 2 träffar – 32 deltog på 1:a träffen och 25 på 2:a träffen. 35 
personer är anmälda. Styrgruppen anser att det är viktigt att meddela frånvaro till den 
som har anmält sin personal. 
 

– Forskarskola för förvaltningschefer 
14-15 intresseanmälningar har inkommit. 
 

Styrgruppen beslutar 
att det finns tillräckligt med anmälningar för att gå vidare med forskarskolan, 
att Margareta kontaktar Jönköping University. 
 

4. Info om KFSK-ansökan till VINNOVA för 

forskning-praktikplattform 
FoU Skola, tillsammans med FoUI Miljö och samhällsbyggnad och FoU Välfärd, 
arbetar på en gemensam ansökan om en virtuell forskningsplattform. Ansökan ska 
lämnas in senast 7 september. 
Nyttan är att frågor som är viktiga för oss kan lyftas fram och vi kan hitta samarbets-
partners. Det är lättare att hitta tvärvetenskapliga frågor. 
Sökande måste gå in med medfinansiering/tid. Margareta uppskattar att ca 5-10% 
kan vara lämplig tid att lägga i projektet. Om mer än så krävs får vi finna andra 
lösningar. 
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5. Info om program styrgruppsinternat 1-2 sep 

samt gemensamt förbereda de möten vi kommer 

att ha med Skolforskningsinstitutet och FoU 

Stockholms stad 
Margareta har gjort ett förslag till program som kommer att skickas ut snarast 
möjligt. 
 

6. Vad är FoU-verksamhet? OECD:s/SCB:s 

definition 
Margareta har till SCB redovisat ”Analysgrupper” att ingå under FoU-verksamhet. 
Frågan om vad som är FoU-verksamhet är intressant att ta ställning till och resonera 
kring. Margareta får i uppdrag att lyfta frågan på SKL:s nätverk för FoU nästa vår. 
 

7. Huvudmännens expertråd för skolutveckling. 

Vilken är vår regionala strategi? 
Rapporten redovisades på förra styrgruppsmötet och rapporten skulle läsas till 
dagens möte för vidare diskussion. Många av frågorna i rapporten har FoU Skola 
redan fokuserat på och det är kanske lättare att hitta förankringar i rapporten på 
frågor som är beslutade i styrgruppen, t.ex. bedömning för lärande, rektorsnätverk, 
ledarskap på vetenskaplig grund. 
 

Styrgruppen beslutar 
att frågan diskuteras på internatet i september, 
att eventuellt kolla om Elisabet Nihlfors kan delta den 2 september på förmiddagen. 
 

Länk till rapporten: 
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradfor
skolutveckling.8429.html 
 

8. Rapport från hörnen 
Nordöst: Har inte haft något möte 
 

Sydväst: Diskussion kring tillgången på lärare utifrån ett dialogmöte kring hur man 
hanterar lärarbristen kreativt (Hellmark Knutsson). Problematiken kring utbildnings-
platser. Lärarlönesatsningen. Nyanlända. Internationella skolor/förskolor. 
 

Nordväst: Nämndsordförandena var med på senaste hörnmötet. Diskussion kring 
Landskronas lösning för nyanlända. Ny lag om tilläggsbelopp. Forskarskolan. 
  

https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html
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9. Övrigt 
– Projektassistent 
Lite oklarheter råder kring FoU Skolas administrativa stöd efter den 1 juli då ny 
organisation ska gälla.  
 
– Konferens 2017 
Margareta presenterar en konferensidé till 2017; En konferens för lärare där de delar 
med sig av sina erfarenheter (förebild ”Lärarnas forskningskonferens” i Stockholm). 
Rektorer och lärare får möjlighet att presentera t.ex. skolutvecklingsprojekt, undervis-
ningssekvenser etc och lämna in ett paper som analyseras innan konferensen. 
 

Styrgruppen är positiv till idén och beslutar 
att uppdra åt Margareta att diskutera idén med Bim Riddersporre på Malmö 
högskola, samt 
att göra en beskrivning av konferensen. 
 

Nästa möte 
1-2 september, internat Stockholm 
 
 
 
Antecknat av Lena Lindberg 
 
Justerat av Margareta Serder och Kerstin Lingebrant.  
 


