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Protokoll för FoU Skola 1 mars 2017 

Plats: Änglakonferens, Lund  

 

Tid: 09.00-16.00 

Närvarande: Åsa Melkersson, Roberto Citterio, Margareta Serder, Ewa Kristensson, Inga-Britt 

Henriksson, Johan Lundgren, Alexander Brydon, Tomas Ringberg, Carina Leffler (från kl 13) 

 
1. Mötet öppnas 
Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 
 

2. Föregående protokoll 
Protokoll från föregående sammanträde den 27 januari 2017 läggs till handlingarna.  

 

3. Ekonomi 

Margareta Serder ger en genomgång av budgeten för 2017. 

Det finns tillgångar under punkten avtalsintäkter som kan och har använts till exempelvis 
releasefest av det vetenskapliga material som FoU Skola har producerat. Det vetenskapliga 
materialet har hittills fått en god spridning och materialet finns både i pappersform och digital 
form vilket gruppen anser är väldigt bra.  

 

Maria Brännström från Vetenskap i Skolan (VIS) har frågat styrgruppen om de önskar en 
skriftlig redogörelse av hur de hittills inköpta 38 timmarna har fördelats. Maria önskar också 
veta om styrgruppen vill köpa ytterligare 38 arbetstimmar till en kostnad av 30 tusen kronor. 

 

➢ Styrgruppen beslutar att Maria Brännström ska redovisa hur arbetet har fördelats under 
de hittills inköpta timmarna.  

➢ Styrgruppen beslutar vidare att ytterligare 38 arbetstimmar ska köpas av VIS till en 
kostnad av 30 tusen kronor för stöd i arbetet med Lärarnas skolutvecklingskonferens i 
Skåne. Behovet av VIS ska sedan utvärderas under hösten 2017. 

 

4. Återkoppling till styrgruppen från utvärderingar av FoU Skolas aktiviteter: 

 
a) Återrapportering det regionala rektorsnätverket Skolledarskap för förändring 
En utvärdering har gjorts där de deltagande rektorerna upplever att rektorsnärverket har 
fungerat väl. Deltagarna upplever att det finns ett värde i att få mötas och gemensamt diskutera 
aktuella frågor och utmaningar.  
 
Frågan lyfts om rektorsnätverket ska fortsätta att mötas i dess nuvarande form och om 
styrgruppen ska sammanställa vad rektorsnätverket innebär för möjligheter för de deltagande? 
Kan det finnas det möjligheter till att skapa ett motsvarande nätverk för förskolechefer? 

 

➢ Styrgruppen beslutar att erbjuda rektorsnätverket möjligheten att formulera mål och ett 
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syfte med sitt arbete. Målen och syftet ska sedan lyftas i styrgruppen för beslut om 
rektorsnätverkets fortsatta arbete och sammansättning. 

➢ Styrgruppen beslutar att Margareta sammankallar deltagarna i rektorsnätverket för 
ovanstående syfte.   

 
En fråga lyfts om kring om FoU Skola kan arrangera en gemensam rekryteringsutbildning inom 
regionen? 
 

➢ Styrgruppen beslutar att FoU Skola inte ska samordna en gemensam 
rekryteringsutbildning i Skåne. 

 

b) Heldagsseminarier Ledarskap och organisation 

Hur tycker styrgruppen att vi ska göra med heldagsseminarierna under hösten?  

 

➢ Styrgruppen beslutar att 15 stycken anmälda deltagare vid den sista anmälningsdagen är 
minimum för att ett seminarium ska genomföras. Vidare ska antalet 
eftermiddagsseminarier begränsas till två eller tre under hösten 2017 för att säkerställa ett 
gott genomförande. Sista anmälningsdag ska läggas ca 10 dagar innan för att kunna ställa 
in i god tid.  

 

c) Seminarier Ledarskap på vetenskaplig grund 

 
5. Återkoppling    från    styrgruppen till   Margareta. 

 

a) Vad säger     rektorer i Skåne om möjligheter att ta del   av den internationella 

IOSTE-konferensen 13–17 augusti   2018? 

Styrgruppen meddelar att de flesta lärare och rektorer har svårt att närvara under de 

föreslagna datumen då det sammanfaller med en hektisk period inom skolan. Margareta 

bör däremot närvara för att ta del av kunskapen som ges under konferensen. Om 

möjligt önskar gruppen att Margareta ska anteckna alternativt blogga om innehållet i 

konferensen.  

 

Gällande FoU Skola/Margareta fortsätta medverka i konferensplaneringen för IOSTE 

som hon inbjudits till önskar styrgruppen att punkten parkeras till nästa sammanträde.  

 
6. Återkoppling från arbetsgrupper och nätverk: 

 
a) Regionala samverkansrådet – VFU, samt Skolkommissionens slutbetänkande 
Inom det Regionala samverkansrådet har VFU-avtalet kommit upp på agendan och en 
arbetsgrupp ska tillsättas i det fortsatta arbetet. Nils Pihlsgård från Kommunförbundet Skåne 
har utsetts till att leda denna arbetsgrupp. 
 
Anders Olsson från Malmö högskola föreslog att det Regionala samverkansrådet ska svara på 
skolkommissionens slutbetänkande som kommer att skickas ut på remiss.   
 
Den 23 mars kommer en inspirationsdag att hållas för gymnasieelever på Malmö Högskola där 
målet är att locka framtida medarbetare till yrken inom skolområdet. Kommunförbundet Skåne 
och Sydnet kommer att sprida informationen om inspirationsdagen. 
 

b) Skolchefsinstitutet 



3 
 

Kommunförbundet Skåne 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

 

Margareta informerar om att en planering kommer att göras den 19 april 2017. 

Skolchefinstitutet är en god plattform för spridning av information bland Sveriges skolchefer. 
Margareta kommer att skicka ut information till hela förvaltningschefsgruppen om en 
uppdragsutbildning som är värd 7,5 högskolepoäng vars mål är att utbilda personal till 
chefsroller inom skolan. 

 

c) Hörnmöten 
En nulägesrapport ges från representanterna från de fyra hörnen om deras nuvarande arbete. 
Roberto Citterio berättar om att en ny yrkeskategori kommer att skapas inom Malmö stad för 
att tillgodose behovet av lärare inom skolan. Yrkeskategorin kommer att heta 
grundskolepedagog och rikta sig till högskoleutbildade personer inom andra ämnen än 
lärarutbildningen. Malmö stad kommer även att söka kompetenser utanför de svenska 
gränserna i länder som Finland och i Danmark. Övriga hörn har inget att rapportera.  

 

d) Förvaltningschefsgruppens sammanträden 

Vid förvaltningschefsgruppens senaste sammanträde diskuterades gruppens roll och målet med 
sammankomsterna. Till nästa möte ska Kommunförbundet Skåne klargöra sin roll gentemot 
förvaltningschefsgruppen.  Et förslag är att FoU Skola på nytt samtalar med 
förvaltningscheferna i hörnen kring förväntansbilder 

 
7. OPERA – hur går vi vidare med målen vi skapade den 19 december?   

Styrgruppen diskuterar FoU skolas roll, mål och arbetsområden. Svaren sammanställs i 

ett separat dokument. 

 

8. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

Roberto Citterio      Margareta Serder 

Justerat 2017-03-20      Justerat 2017-03-08 
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