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Protokoll styrgruppsmöte FoU-skola  

2019-03-08 

  
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, 2 vån. Röda rummet. 
Tid 14:00-16:30 
Närvarande: Elena Zukauskaite (sekreterare), Johan Lundgren (ordförande), Roberto Citterio, Hans 
Dahlqvist 

1) Mötet öppnas  

Johan Lundgren hälsade alla välkomna. Dagordning godkändes. 

2) Föregående protokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes. 

3) Informationsöverföring  

a) Budgetuppföljning – årsbokslut 

FoU Skolas konto 1228 (kurser och konferenser) är i balans för 2018. Överskott på 

konto 1232 för 2018. Kommunerna kommer att faktureras ordinarieavgift för 2019 

samt summan motsvarande överskottet på 1232. Överskottet kommer dras av från 

fakturan och användas för Lärarnas skolutvecklingskonferens enligt beslut tagen på 

Förvaltningschefskonferens 2018-12-14. Detta kommer att förklaras en gång till på 

nästa förvaltningschefskonferens.  

b) ULF-avtalet  

Avsiktsförklaringen för gällande ULF-försöksverksamhet med praktiknära forskning 

Skåneregionen har skrivits under av alla parter. Elena kommer att skicka ut 

avsiktsförklaringen till alla i styrgruppen.  

Regional samordningsgrupp träffades 2 gånger och kommer att träffas 2 gånger till 

innan sommaren. Gruppen fungerar som ett diskussionsforum där FoU Skola får veta 

vilka modeller testas på alla tre lärosäten samt vilka diskussioner pågår. Det 

diskuteras också olika parters behov. Det är viktigt att hitta bra strukturer för att 

sprida information om ULF verksamhet till kommunerna. Det är en utmaning för att 

lärosätena själva saknar tydliga strukturer så länge. Behov av information och 

former för informationsspridning har också tagits upp på 

förvaltningschefskonferensen.  

c) Lärarnas skolutvecklingskonferens – uppdatering 

Det finns mer än 150 anmälda deltagare på Lärarnas skolutvecklingskonferens. 

Anmälan är nu stängd. Alla praktiska förberedelser är på plats. Pressmeddelanden 

har skickats ut till relevanta medier.  

d) DiL uppdatering 

FoU Skola kommer inte att driva DiL. Däremot ser FoU Skola positivt på initiativet 

och uppmanar intresserade kommun att ta kontakt med Ängelholms kommun.  

e) Elenas besök på hörn – återkoppling 

Elena besökte nordväst- och sydvästhörn i februari. Hon fick möjlighet att få 

fördjupad förståelse för olika förvaltningars verksamhet, presenterade sig själv, FoU 

skolas verksamhet samt samlat in förslag för nya aktiviteter. Elena kommer att delta 

på ett till sydvästmöte 26 mars samt ost möte 24 april. Östmöte kommer enbart att 

fokusera på FoU i östhörn.  
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f) FoU Skola i Wikipedia – oberoende källor – 

Elena kontaktades av en av skribenter för Wikipedia med att inlägg om FoU Skolas 

planeras. För att inlägg ska kunna inkluderas behövs det att FoU Skola nämns av 

oberoende källor – dvs att det nämns av andra än FoU Skola själv. Elena har gjort en 

lista av det hon kunde hitta. Tips om oberoende källor mottas gärna.  

g) HSS konferens – FoU Skolas deltagande – se bilaga 

FoU Skola föreslår aktiviteter på HSS konferens i Örebro. HSS är en viktigt nationell 

plattform för forskning i samverkan. Anordning av aktiviteter bidrar till mål att vara 

röst i skolsverige.  

4) Behovsinventering  

a) Dialogforum – samarbete med LU och MAU för forskningsliteracitet – se bilaga 

Intresse för dialogforum för forskningsliteracitet förankrades på 

förvaltningschefskonferensen. Elena har skrivit första utkast på upplägget (se bilaga) 

och skickade till Roger Johansson på LU. Första dialogforum planeras november-

december 2019.  

b) Vetenskaplig kompetensutveckling för rektorer. 

Behov för vetenskaplig kompetensutveckling hos rektorerna efter att de har gått 

rektorsutbildning förankrades på förvaltningschefskonferensen. Elena har kontaktat 

Stephan Rapp, Linneus universitet, som är intresserad i att utveckla en sådan dag 

tillsammans med Elena.  

c) Rektorsspår på LSK 2020 – punkten bordlades 

d) Gymnasielevers involvering i grafisk design och kommunikation LSK2020 

Elena kommer att kontakta FoU ansvariga på Helsingborg stad för att få kontakt med 

gymnasier som kan vara intresserade att göra grafisk design samt arbeta med 

kommunikation under LSK2020. 

e) Sammansättning FoU styrgrupp  

Mats Jönsson, förvaltningschef Burlöv kommun, kommer vara sydvästrepresentant 

på FoU Skolas styrgrupp.  

Johan kommer bli kommundirektör för Svedala kommun från och med april 1 och 

lämna FoU styrgrupp och ordförande posten. Ny representant från sydväst behöver 

väljas ut på nästa hörnmöte. Ny ordförande för FoU skola kommer att väljas ut 

under nästa styrgruppsmöte.  

f) Röst i skolsverige – på vilket sätt? –  

Det diskuterades hur FoU Skola kan vara röst i Sverige med bl.a. driva FoU blogg. Det 

föreslagits att minst en bloggartikel per månad publiceras. Antal ämnen kan samlas 

och sen diskuteras med styrgruppen. Det diskuterades tidigare att det finns intresse 

och behov att lyfta bra exempel från skolan. För att bevara länken till FoU kan 

forskningsprojekt/samarbete med lärosäten som gett bra resultat skrivas fram med 

exempel från olika hörn i Skåne. Publicering av blogginlägg ska förankras med 

styrgrupps ordförande.  

5) Beslutsfattande  

a) FoU styrgrupp –  

Johan kommer att ha ordförandes post till och med nästa styrgruppsmöte. Ny 

ordförande väljs ut på nästa styrgruppsmöte april 5.  

b) Höstkonferens i samarbete med JU och LNU 

Höstkonferensen kommer att fokusera på skolchefsrollen. Elena kommer att bidra 

till anordning av höstkonferensen med att diskutera upplägg och innehåll. FoU skola 

kommer också att informera om konferensen i relevanta kanaler.  
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c) Utvecklingsgrupper – upplägg – se bilaga 

Nya utvecklingsgrupper utlyses utifrån upplägget som föreslås.  

d) Tid och plats för nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens 

Nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att äga rum i Helsingborg. FoU 

styrgrupp föreslår 11 november som datumet för konferensen.  

e) Kostnaden för Lisbeth Gyllanders deltagande på HSS  

FoU Skola kommer att täcka Lisbeth Gyllanders kostnader för deltagande på HSS 

konferensen där hon kommer att presentera om regional samordning av ULF. 

f) Utlysning nya utvecklingsgrupper och rektorsnätverksgrupper 

Utvecklingsgrupper och rektorsnätverk för 2019/2020 kommer att utlysas i april, 

2019. 

 

6) Övrigt 

a) Flexit forskare – finansiering via Riksbankens jubileumsfond.  

Elena har varit i kontakt med RJ ang möjlighet att bli flexit organisation – organisation som 

anställer forskare för att driva projekt som utgår från verksamhetsfrågor. RJ finansierar 75% 

an anställningen, FoU skola behöver samfinansiera med 25%. FoU Skolas budget har 

utrymme för en sådan samfinansiering.  

Beslut: Elena gör ett förslag på ansökan med fokus på skolchefsrollen och skickar in till RJ 

mars 13. Om RJ är intresserad i frågan kan ansökan vidarejusteras efterhand.  

Elena förankrar ansökan med Johan och Jan-Åke innan inskick.  


