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Protokoll styrgruppsmöte FoU skola 10 november 2016 
 

Plats: Höör, Stiftsgården Åkersberg Tid: kl 10 – 12  

Närvarande: Roberto Citterio, Johan Lundgren, Inga-Britt Henriksson, Carina Leffler, Ewa Kristensson, 

Margareta Serder och Åsa Melkersson 

1. Mötet öppnas 

2. Mötessekreterare utses 

Åsa utsågs till att skriva dagens protokoll. 

 Beslutas att sekreterarstöd ska efterfrågas från Kommunförbundet Skåne 

vid styrgruppens möten.  

 

3. Föregående protokoll 

Kommentar om justering i protokollet från 160902.  

Protokollet från 161005 lades till handlingarna. 

 

4. Kort lägesrapport FoU Skola från Margareta 

- Ledarskap och organisation – lärarkulturer, roller och ansvar i 

kunskapsintensiv verksamhet. Margareta rapporterade om en lyckad dag 

med Mats Tystrup och Torgny Roxå 10 oktober.  Positiva utvärderingar, 

förutom att det var byggljud som var störande.  

- Skolledarskap för förändring: Ett skånskt rektorsnätverk i samverkan 

mellan Kommunförbundet Skåne, FoU Skola och Malmö högskola 

Vid senaste träffen kom endast hälften av deltagarna. Margareta har 

kommunicerat utmaningarna i upplägg och innehåll med de ansvariga 

från Malmö högskola. Det har även varit klagomål på lokalerna. Vissa 

justeringar kommer att göras inför de två sista gångerna. Efter denna 

omgång görs en ordentlig utvärdering, vilken styrgruppen behöver dra 

nytta av vid ev beslut om en ny motsvarande satsning. 

- Ledarskap på vetenskaplig grund. Senaste arrangemanget med Ann-

Christine Wennergren 25 oktober var positivt, dock relativt få 

deltagande. 

- Arrangemanget på Lunds universitet under v 44 var mycket välarrangerat 

enligt Margareta. 

- Rapporten om Lektorer är klar men ska slutredigeras. Väntas bli helt klar 

i november. 

- Analysgrupper, Margareta träffat coacherna igår och de kommer under 

våren genomföra en coachutbildning. Planen är att jobba vidare med 

grundtanken i modellen men att göra det utifrån en utvecklad version. 

Det är ok att använda manualen om vi anmäler vilka skolor som deltar 

till Kim Schildkamp samt använder utbildade coacher Gruppen beslutade 
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att hjälpa till med samordning av eventuella framtida sammankomster. 

Vi diskuterade hur FoU skola kan sprida erfarenheter från detta arbete. 

Margareta ska skriva en rapport. Kanske även lyfta på ett 

förvaltningschefsmöte med huvudrubrik Analys? 

 

5. Kort lägesrapport kring FoU skola från de fyra hörnen och Malmö 

SV- ej haft möte sedan senaste styrgruppsmötet. Dock har Margareta träffat 

Stefan Norrestam och Jens Jording och resonerat om hur vi kan jobba regionalt 

utan att hela tiden luta oss tillbaka på Ifous? Önskar någon slags visionsunderlag 

från FoU skola. 

NV – Lyft frågan om vad de vill ha FoU skola till, dvs hur ska detta utvecklas 

och göras än mer intressant.  Gemensamma analysdagen för alla kommunerna i 

NV utföll mycket bra.  

NO – har ej haft möte sedan senaste styrgruppsmötet. Kort information om 

Högskolan Kristianstads arbete med att skapa en forskningsplattform. 

SO – Möte nästa gång 23/1, då man önskar att Margareta deltar. Håller på att 

startas upp någon form av ”Campus Österlen”. 

Malmö – möte med Stockholm och Göteborg. Ska göra en modell motsvarande 

Stockholm Teaching and Learning Studies. I detta engageras de fem lektorer 

som är knutna till PI, vilka även samordnar arbetet.  Har även funderingar om ett 

Neuroforum. Se http://www.neuroforum.se/. Grundskolenämnden har föreslagit 

statskontoret i Malmö överföra InnoCarnival till dem (och då involvera PI), 

vilket planeras att genomföras nästa gång 2018. Beslut väntas under november. 

http://www.innocarnival2014.se/ 

 

6. Ekonomisk rapport FoU Skola  

Margareta redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Inga direkta 

förändringar jämfört med föregående styrgruppsmöte. Prognosen visar på ett 

överskott på ca 14 700 kr på baskontot, samt ett överskott på ca 130 000 kr på 

konferenskontot. Margareta periodiserar medel på konferenskontot för de 

kostnader som finns intecknade för aktiviteter under 2017. 

Margareta redovisade även ett utkast till budget för 2017.  

 Förslaget till budget 2017 godkändes av styrgruppen. 

 

7. Skolchefsinstitutets uppstart 2-3 februari 

Margareta på departementet imorgon för att diskutera Skolchefsinstitutet i 

Jönköping utifrån den debattartikel Margareta var med och skrev i höstas. 

Margareta önskar att vi läser debattartikeln igen för att komma med inspel.  

Margareta önskar att styrgruppens medlemmar deltar vid invigningen/uppstarten 

av Skolchefsinstitutet i början av februari.  

 

8. Uppföljning av tidigare beslut: 

- Offert från VIS avseende stöd till Lärarnas forskningskonferens –  

 Styrgruppen beslutade att beställa enligt offert. 

 

- Ledarskap på vetenskaplig grund 

- Programmet för våren är inte klart. Margareta har dock klart för sig hur 

upplägget ska se ut. Svårighet att få kontakt med några av de tänkta gästande 

forskarna.  

http://www.neuroforum.se/
http://www.innocarnival2014.se/


  

Kommunförbundet Skåne  3(3) 

 Helt ok att köra heldag, vid lämpliga tillfällen.  

 Ok att köra positiva seminarier i repris. 

- Forskning i korthet 2017 

Roxå har nu bejakat att skriva ett underlag – med inriktning Att förändra 

organisationskulturer 

 Styrgruppen beslutade att detta genomförs under 2017. 

 

9. Diskussionspunkt för att ta fram en verksamhetsplan och ett visionsdokument. 

Hur vill vi utveckla FoU skola på kort och på lång sikt? (bordlagt ärende från 

föregående möte). Se punkt 10 i protokollet från den 5 oktober.  

Frågan bordlades även denna gång, men under mötets gång diskuterade gruppen 

frågor som tangerade punkt 9. 

 

Hur ska den regionala samverkan organiseras framöver; vilka frågor är viktiga 

att samordna? Vilka organ behövs då? Vilken roll spelar kommunförbundet i 

denna samverkan?  

 Vi börjar med att föra resonemang i respektive hörna om mål och syfte 

med den regionala samverkan.  

 

10. Övrigt  

Vi behöver, i hörnen, förankra tankar kring ordförande i styrgruppen. 

 

11. Mötet avslutas. 

 

 

 

Roberto Citterio                         Margareta Serder 

Justerat 2016-11-23   Justerat 2016-11-11 

 

 


