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Protokoll styrgruppsmöte FoU-skola  

2019-06-12 

  
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, vån 4.  
Tid 14:00-16:30 
Närvarande: Hans Dahlqvist (ordförande), Anders Grundberg, Ewa Kristensson, Mats Jönsson, Rose-
Marie Bergman, Åsa Melkersson, Elena Zukauskaite (sekreterare)  

1) Mötet öppnas  

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

2) Föregående protokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes. 

3) Information/Diskussion 

a) FoU Skolas budget – ekonom ansluter 

Ekonom kunde inte ansluta vid detta mötet, men FoU Skolas budget ser ut att vara i balans 
enligt underlag som skickades in. Elena bokar ekonom till nästa styrgruppsmöte.  

b) Framåtblick (se Förväntansdokument)  

Förväntans dokument kommer att diskuteras på internaten i september.  

c) FoU Skolas hemsida (se bilaga) 

Styrgruppen har gått igenom FoU Skolas hemsida och beslutat vilka sidor som ska tas bort och 
vilka kommer att uppdateras. Elena kommer att ta kontakt med Roberto för att kolla upp om 
någon kommunikatör på Malmö stad skulle kunna hjälpa till att förbättra FoU Skolas webbsida.  

d) Internat 11-12 september  

Styrgrupps internat kommer att äga rum på Hovs Hallar i Båstad, 11-12 september lunch till 
lunch. Programmet godkändes enligt förslag.  

e) Status – utvecklingsgrupper, rektorsgrupp & särskola 

Det är 44 anmälda till rektorsgrupp, 3 av de kommer från friskolor. 
Beslut: Återkoppling efter gruppdiskussioner kommer att äga rum i två grupper varan en leds av 
Elena medan den andra av Helena Abrahamsson, utvecklingsledare Klippans kommun.  
Deltagare från friskolor behöver betala 1000 kr extra för indirekta kostnader om de vill delta på 
FoU Skolas nätverksaktiviteter.  
 
Det är 19 anmälda till rektorsnätverk för särskola. Anmälningen stängs 23 augusti. 
 
Det är få anmälda till utvecklingsgrupper. Det kan vara relevant med att ställa in 
utvecklingsgrupper om det är för få deltagare.  
 

f) LSK2020 – återkoppling  



  

Kommunförbundet Skåne  2(2) 

Spara datum information om LSK2020 har skickats ut. Arbetsgruppen för konferensen kommer 
att träffas 2 september, 2019. Elena kommer också att anordna skrivarworkshop för de som vill 
skicka in bidrag till LSK2020.  

g) Förslag för reorganisation på KFSK/ LAI –  

Det finns förslag från KFSK lednings på omorganisation av avdelningen Lärande, 
arbetsmarknad och integration. Om förslaget genomförs innebär det kraftigt en minskning av 
personal på avdelning. Förslaget är inte godkänt än. Elena kommer att återkoppla kring 
utvecklingen.  
  

h) Representation SI-plattform 

Elena kommer att vara kommunrepresentant inom SI-plattform under hösten (istället för Jan-
Åke som slutar sin tjänst 28 juni på KFSK). Mer information om plattformen här: 
https://www.si-pass.lu.se/ 
 

i) Ny representant Osthörn. 

Åsa Melkersson och Ewa Kristensson har fått nya tjänster och kommer att lämna FoU Skolas 
styrgrupp. Osthörn kommer att utse nya representanter innan internaten. Ewa kommer att delta 
på FoU Skolas styrgruppsmöte i augusti.  

 

 

4) Beslutsfattande  

a) Rektorsdag 

På förfrågan av kommunerna anordnar FoU Skola kompetensutvecklingsdag för rektorer 7 
februari med fokus på skola på vetenskaplig grund. Från och med juli 1 förskolechefer blir också 
rektorer. Det är bra om föreläsningar kan anpassas så att de passar både rektorer på förskole, 
grundskola och gymnasiet. Elena kommer att kontakta föreläsare och fråga om det är möjligt.  
Beslut: Kompetensutvecklingsdag för rektorer kommer att utlysas efter att målgruppen tydliggörs.  

b) Ny FoU Skolas styrgruppsrepresentant i regionala samordningsgrupp för ULF  

Åsa Melkersson har representerat både Osthörn och FoU Skolas styrgrupp i regionala 
samordningsgrupp för ULF.. Åsa Melkersson lämnar FoU Skolas styrgrupp från och med 
augusti, 2019.  
Beslut: Elena kommer att representera FoU Skola inom regionala samordningsgrupp för ULF så 
länge.  
 
 

5) Övrigt 

Inga övriga punkter 
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