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Protokoll för styrgruppsmöte FoU skola 2019-04-05 
  
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, 2 vån. Röda rummet. 
Tid 14:00-16:30 
Närvarande: Johan Lundgren (ordförande), Elena Zukauskaite, Hans Dahlqvist, Roberto 
Citterio, Clara Holmberg (sekreterare) 
 

1) Mötet öppnas  

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Elena påminde om att nästa 
förvaltningschefsmöte är den 10/5 och att nästa styrgruppsmöte är den 17/5. 

2) Föregående protokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes.  

3) Information/Diskussion 

a) Lärarnas skolutvecklingskonferens – återkoppling  
  

Elena meddelade att allt gick bra under konferensen. Av 160 anmälda var det 150 

personer som kom. Båda keynote-talarna var uppskattade och kompletterade varandra 

bra. Anette Olin bidrog med värdefulla insikter om skola på vetenskaplig grund, och 

Milad Mohammadi talade mycket om vikten av engagemang. Utvärderingen av 

konferensen visade även på en uppskattning av sessionerna.  

 

Mötet diskuterade ekonomin kring konferensen. Kostnader som rör mediatryck, 

granskning och mat kan sparas in på.  

 

b) ULF-avtalet – återkoppling (se bilaga) 

 

Uppsalanoden har träffats i Malmö. Det viktigaste kommunerna kan bidra med är att 

veta och förmedla sina behov. För närvarande försvårar bristen på struktur det, och det 

har därför tagits fram ett förslag på en möjlig strukturering (se bilaga). Det poängterades 

att det är viktigt att följa upp svaren och göra något av det om kommunerna meddelar 

sina behov.  

 

Förslaget är att Elena skickar ut en inbjudan till utvecklingsstrategerna som i sin tur 

kallar skolhuvudmän/förskolor till behovsinventering. Kan eventuellt ske i samband 

med arbetet med bidragen till LSK då liknande arbete behöver göras med det. 

Strategerna kan även ta hjälp av kommunlektorerna, Elena och eventuellt också ULF.  

 

Styrgruppen diskuterade även vikten av att frågan ägs av förvaltningscheferna, så frågan 

kommer lyftas på förvaltningschefsmötet den 10/5. Tidsplanen är att en inbjudan 

skickas ut till strategerna innan vårens slut, och att arbetet fortlöper under hösten 2019.  

 

 

c) Konferens med Timperley (se bilaga) 
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Elena gav en lägesrapport. Det finns totalt 100 platser. Just nu är det några få kommuner 

som skickar många personer. Mötet diskuterade möjligheten att införa något slags 

kvotsystem. När anmälan är klar fördelas platserna jämnt mellan kommunerna. Den 

Elena skickat anmälan till får avgöra vilka som får platserna. Elena kommer skicka ut den 

igen till förvaltningscheferna.  

 

Styrgruppen diskuterade att inbjudan bör skickas till alla kommuner, och inte exkludera 

Malmö och Helsingborg.  
 

d) Vetenskaplig kompetensutveckling för rektorer – återkoppling (se bilaga) 
Dagen föreslås att äga rum februari 2020. Stephan Rapp kommer att vara behjälplig med 

innehålls planering.  

e)  

f) Höstkonferens – återkoppling 

 

Elena meddelade att hon kommer hjälpa Stephan Rapp med det. Det är viktigt att det 

blir ett ömsesidigt utbyte av tjänster.  
 

g) Flexit anställning – RJ  

 

Elena meddelade att hon har fått svar från Torbjörn på RJ om att de kan gå vidare med 

utlysningen av Flexit-tjänsten. Ett problem för FoU Skola är att overheadkostnaderna på 

Kommunförbundet Skåne ligger på 174816 - för en person. Det är en kostnad som 

utifrån FOU skolas budget kan äventyra anställningen. Anställningen är viktig för FOU 

skola och samfinansieringen med RJ, gör den också mycket förmånlig. 

 

Jan-Åke Johansson, avdelningschef Lärande arbetsliv och integration på KFSK bjöds in 

till mötet under den här punkten. Han meddelade att OH kostnaderna gäller för hela 

förbundet och att det inte går att göra något undantag för en enskild verksamhet.  

 

Styrgruppen diskuterade att en möjlig lösning är att personen är anställd av Svedala 

kommun istället för KFSK för att få ned OH kostnaderna. I så fall behöver Elena 

fortsätta kontakten med RJ och förklara situationen.  

 

h) Höstens aktiviteter   
Tidsplanering för höstens aktiviteter presenterades.  

 

i) Återkoppling Blixtlåset och vetenskapsfestivalen 

 

Elena informerade om hennes deltagande i Blixtlåset och vetenskapsfestivalen. Det är ett 

bra forum att vara i, och ger god vilja i och med många engagerade rektorer och lärare. 

Det framkom dock att information från FoU Skola inte alltid når ut till skolorna. 

Kommunikationsdelen är en stor utmaning, och styrgruppen diskuterade vikten av att 

jobba vidare med det.   

 

j) Forskning i korthet – första blogginlägg 

Det första inlägget kommer handla om förskola och ska publiceras nästa vecka. Det är 

forskare som skriver, och alla har fått instruktioner om att skriva om bra exempel från 

svenska skola.  
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k) Rektorsspår på LSK 2020  

 

Elena meddelade att det inte kommer finnas något rektorsspår på nästa konferens. 

Istället föreslås skrivstöd för dem som är intresserade att lämna in bidrag.  
 

l) Arbetsgrupp LSK 2020 

 

Styrgruppen diskuterade att Elena får handplocka de utvecklingsstrateger hon behöver.  
 

 

4) Beslutsfattande  

a) FoU styrgrupp – val av ordförande och vice-ordförande 

 

➢ Beslutades att välja Hans Dahlqvist till ordförande. Val av vice-ordförande bordlades 

till nästa möte.   
 

b) Utvecklingsgrupper – ledning  

 
Mötet diskuterade utformningen av utvecklingsgruppernas ledning. Förslaget är att Elena 

leder grupperna själv och bjuder in en expert till den avslutande träffen. Det är viktigt att 

undvika att det bara blir en presentation och inte ett ömsesidigt deltagande. En eventuell 

expert är en post-doc på LU som forskar om skola på vetenskaplig grund.  

 

➢ Beslutades att Elena tar rollen som ledare för utvecklingsgrupperna. 
 

c) Vetenskaplig kompetensutveckling för rektorer – samarbete och tidsperspektiv 

 
Elena vill flytta det från hösten till februari på grund av höstens många aktiviteter. Ett 

förslag på datum är den 14/2. Stephan Rapp har tackat ja att hjälpa henne sätta ihop ett 

program. Det kommer kosta tre av hans arbetsdagar.  

 

➢ Beslutades att flytta det till februari 2020. 

d) RJ Flexit forskare 

Det har beslutats att anställa Flexit forskare på Svedalas kommun om RJ godkänner 

detta.  

 
 

5) Övrigt 

 

KFSK vill att alla verksamheter använder teams för internkommunikation och inte lägger ut 

protokollen på hemsidan. Styrgruppen anser det viktigt att protokollen läggs ut externt.  

 

Återkoppling från Sölvesborg: det finns ett önskemål om att skapa ett nätverk för 

särskoleverksamheten. Det beslutades att styrgruppen tar med sig frågan till nästa möte.  

 

6) Mötet avslutas.  

 

 


