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Protokoll FoU skola 5 oktober 2016 
 
Tid: 13.00 
Plats: Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3 i Lund. Våning 4. 
Kerstin Lingebrant och Roberto Citterio har anmält förhinder sedan tidigare.  Anmält förhinder  Thomas 
Ringberg, Johan Lundgren, Ewa Kristensson. Ersättare för Kerstin Lingebrant ej utsedd. Skåne SO har en 
vakant plats. 
  
Eva Hallberg mötesordförande. 
Jan-Åke Johansson är adjungerad till punkt 9. 
Närvarande: Eva Hallberg, Margareta Serder, Inga-Britt Henriksson, Åsa Melkersson och Carina Leffler 

  

1. Mötet öppnas 

 

2. Mötessekreterare - Åsa Melkersson valdes till mötessekreterare. 

 

3.  Föregående protokoll - gicks igenom och lades till handlingarna. 

Margareta kontaktar möjlig referensperson för Vinnovaprojektet Idéslussar, Sara 

Unogwu, Grundskoleförvaltningen Malmö stad.  

  

4.  Kort lägesrapport 
Kommunlektorer - Margareta har gjort ett första utkast av rapporten. Korrekturläses 

nu av två personer. Efter korrigeringar skickas underlaget till styrgruppen för 

synpunkter. Arbetsnamn på rapporten "Kodnamn Lektor - om skolans ofta 

förbisedda utvecklingsagent". Release? Ja, kanske vid samma tillfälle som nedan. 

Forskning i korthet - planeras klar i mitten av december. Release planeras till den 16 

februari. Plan att tryckas i samma format som FiK om fritidshemmet, och även 

skickas ut till kommunerna. 

Datateams-konferensen 26/9 drog närmare 100 deltagare.  

Organisationsdagen 10/10 - just nu 64 stycken betalande deltagare vilket innebär att 

evenemanget även går ihop ekonomiskt. 

FoU Skolas Facebooksida positiv utveckling. 

Margareta Serder varit på konferens i Berlin men inte på bekostnad av FoU skola 

utan genom ett stipendium. Var en mycket givande tillställning. 

  

5.  Kort lägesrapport kring FoU skola från de fyra hörnen och Malmö 
NV - inget möte sedan sist, men har en gemensam utvecklingsdag nästa fredag.  

NO - haft möte, endast information till gruppen om FoUs verksamheter. Positivt att 

seminarierna nu kan streamas. 

SV - haft diskussioner om Ifous kopplat till FoU skola. 

Malmö - håller på med idéskiss för något som liknar ett "vetenskapligt råd". Startat 

upp ett samarbetar med högskolan i utbildning av SvA-lärare, uppstart i november. 

   

6.  Ekonomisk rapport FoU Skola 
Margareta redovisade det ekonomiska läget inklusive prognos för året. Prognos 

överskott på ca 70 tkr på baskontot och 50 tkr på utbildning/konferenskontot.  
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Dessa medel kan läggas på: Forskning i korthet, utveckling av den planerade 

Lärarfortbildningskonferensen, samt eventuellt överskjutas till nästa års BfL för 

skolledare.  

  

7.    Uppföljning av tidigare beslut: 

- ICSEI 
Från styrgruppen deltar; Margareta, Carina, Åsa samt Roberto och Eva. 

Förberedelser görs på styrgruppens decembermöte. Då beslutas även hur 

efterarbetet ska hanteras. Den europeiska forskningskonferensen i pedagogik, 

ECER, ges i Köpenhamn i augusti 2017. Kan vara av intresse att delta. Kan 

möjligen vara lämpligt att förlägga styrgruppsmöte dit. 

- Bedömning för lärande för skolledare (se utskickat förslag från Andreia Balan). 

Positiva kommentarer utifrån förslaget. Maximalt 15 personer på kursen. Andreia 

kan med fördel bolla tankar i upplägget med organisationspsykologen i Malmö, 

(Sara).  Margareta kontrollerar med Jan-Åke om det går att periodisera medel för 

detta till 2017. Förläggs i Lund. 

 

 Beslutas att ge Andreia i uppdrag att genomföra utbildningen, med genomförande 

våren 2017. Margareta kommunicerar med Andreia. 

  

- Lärarforskningskonferens tillsammans med VIS.  
Margareta har tillsammans med Maria Brännström tagit fram en idéskiss. 

Genomförs som en försöksomgång första året och bland annat av denna anledning 

läggs det på en lördag.  Vilka lektorer kan vara aktuella för att stötta i 

genomförandet, dels gäller det själva dagen men framförallt gäller det 

förberedelsen; att  behandla ansökningarna och även ge stöd i skrivprocessen? Bör 

tillfråga kommunerna vilka forskarutbildade lärare som är lämpliga och kan 

frigöras. Viktigt att tydliggöra vilka förutsättningar som krävs för forskarutbildade 

lärare. Frågan lyfts i samband med "gåsamiddagen". 

Bra om Maria Brännström finns med som en kompanjon i arbetet. Margareta ber 

Maria ta fram en offert för hennes arbetsinsats 

 Beslutades att genomföras enligt lagt förslag. 

  

- Förslag ny träff med Katarina Arkehag 15 eller 17 november 
Ovan datum fungerar ej. Margareta återkopplar till Katarina och ber att få bjuda in 

till någon av våra mötestider våren 2017. 

  

- Vårens program Ledarskap på vetenskaplig grund 
Innehållet ej klart. Tanke är att de ska förläggas lite senare på eftermiddagen 

jämfört med vad som varit i höst. Margareta visade på ett utkast. 

Förvaltningschefsgruppen "önskat" något om prao samt undervisning i förskolan 

resp fritidshem.  Detta ska vi inte ta fasta på anser styrgruppen eftersom konceptet 

kräver mer djupgående frågeställningar.  

Bra med Margaretas förslag: Philip Runsten (möjligen en heldag med Philip och 

kanske ihop med Marianne Döös) , Cecilia Bjursell, Anna Jonsson, Shirin Ahlbäck 

Öberg. 

 Margareta jobbar vidare med programmet utifrån ovan. 

  

- Utlysning för praktiknära forskning 
bordlades 
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8. Inriktningsbeslut Analysgrupper utifrån konferensen 26/9 
Vi var eniga om att detta inte är något uppdrag som FoU skola behöver jobba 

vidare med.  

 Margareta gör en sammanfattning av arbetet så här långt och i och med det så 

avlutas FoU skolas engagemang i Analysgrupperna. 

  

9. Uppföljning av FoU skolas avtal 
Jan-Åke har gått igenom avtalets skrivning, utifrån det uppkomna läget att 

ordförande i styrgruppen är tjänstledig från sin tjänst som förvaltningschef.  

Utifrån avtalsunderlaget fördes en diskussion om FoU skola och Regionala 

samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter, olika gruppers uppdrag och 

förhållande.  

Konstaterades att det behöver göras ett omtag i förvaltningschefsgruppen angående 

vilka gemensamma frågor som finns framöver, vilka grupper som finns och hur 

samarbetet ska se ut. Arbetet behöver få ta tid. Därav behöver kanske flera avtal 

revideras. De avtal som FoU skola är involverad i ligger på FoU skolas hemsida 

under ”Om FoU Skola”. 

 Vid nästa styrgruppsmöte görs en plan för hur ärendet ska hanteras.  Vår tanke är 

att vi ska kommunicera i hörnen och sedan i storgrupp, varefter beslut kan tas.  

  

10. Diskussionspunkt: Utveckling av FoU skola 

På grund av kort återstående mötestid valdes att ta fram nedanstående 

frågeställningar och att lyfta dessa (och eventuellt fler) vid nästa styrgruppsmöte. 

 

 Ska det göras en utökning av kostnaden för att kunna utveckla FoU Skola 

tillsammans än mer? Kan relevanta anställda i kommun tex forskarutbildade lärare, 

ha någon del/uppdrag inom FoU skola?  

 Vilka behov finns framöver? Ska vi fortsätta med inriktning mot ledarskap eller 

något annat? Behöver begreppet ledarskap förtydligas?   

 Vilken roll har FoU skola i förhållande till högskolorna och universitet? Vad är 

FoU skolas roll i förhållande till Skolforskningsinstitutet? Vilken roll har FoU skola 

i förhållande till den nya Skolchefsmiljön som håller på att byggas upp i 

Jönköping? FoU skola i förhållande till Ifous?  

 Ska FoU skola initiera forskningsprojekt (vilket på något sätt framgår av avtalet 

från 2011)? 

 Lågtröskelprojekt a la Stockholm? 

  

Övrigt 
Nästa möte med styrgruppen 

Torsdag 10/11 klockan 10-12 i Åkersberg. 

Mötet Torsdag 15/12 föreslås flyttas till måndag 19/12 Margareta skickar ut 

förfrågan om detta är ok. Klockan 9-15, med ordinarie styrgruppsmöte på fm och 

förberedelser inför ICSEI kl 13-ca 15. 

 

Justerat  

2016-10-07 

/Margareta Serder 

 

2016-10-10 

Eva Hallberg 

 


