
 

Protokoll för styrgruppsmöte FoU-skola 2017-12-13 
 

 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund 
Tid 09.00-12.00 
Närvarande: Margareta Serder, Roberto Citterio, Inga-Britt Henriksson, Eva Hallberg, Ewa Kristensson, 
Carina Leffler, Åsa Melkersson, Alexander Brydon (sekreterare).   
 
1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 
2 Föregående protokoll 
Protokoll från föregående sammanträde lades till handlingarna. 
 
3  Informationsöverföring 
a) Information från hörnen. Återkoppling från hörnen kring tydligare uppdrag till Margareta när 
och om hon ska delta på hörnmötena, samt om koordinering mellan hörn och hela gruppen 
 
Sydvästhörnet har inget specifikt att berätta sedan det senaste styrgruppssammanträdet.  
 
Osthörnet rapporterades vid föregående styrgruppssammanträde.  
 
Malmöhörnet informerar om att InnoCarnival håller både planerad budget och tidplan. De 
informerar om Coolminds-projektet. Till Education Lounge önskas förslag på ledare med intresse 
för innovation, skicka gärna eventuella förslag till: Jenny.kolfors@malmo.se . 
 
Arbetet pågår med skolledarutbildningen ”ISL” (International School Leadership) som riktar sig 
till rektorer. Utbildningen organiseras av en organisation med samma namn som är baserade i 
Ontario, Kanada. Det finns även en utbildning ”ISSL” (International School System Leadership) 
som utbildar alla chefsnivåer i systemet. Den politiska, förvaltningsledningen, rektorer och bitr. 
rektorer. Utbildningen pågår nu och under våren 2018. Lärarna kommer sedan att få en 
internutbildning från sina ansvariga rektorer under hösten 2018. 
 
Nordvästhörnet berättar om det pågående arbetet med digitalisering i skolan. En kvalitetsdag för 
chefer inom skolan har genomförts vilket har lett till revideringar av uppdrag och mål. 
 
b) Kort återkoppling till styrgruppen från Margareta (frågor på utskickad text om bl.a. FiK, 
ResearchED, LSK, Förvaltningschefskonferensen, Ifous)  
Margareta har skickat ut en sammanställning av vad som har hänt sedan det föregående mötet. 
Forskning i korthet kommer att bli en film som används i informationssyfte. 
 
ResearchEd – Vad är FoU Skolas roll i eventet? 
Margareta åker till eventet i Amsterdam den 20 januari 2018. Hon avser bl.a. få en bättre 
förståelse kring vad eventet kommer att innebära när det genomförs i Malmö under 2018. En 
länk till eventet i Malmö finns här:  
http://researched.org.uk/event/researched-scandinavia-2018/ 
Styrgruppen har ett önskemål om att stå som medarrangör för eventet. Vad är möjligheten till 
fribiljetter? Margareta ska återkomma angående detta. 

mailto:Jenny.kolfors@malmo.se
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Skolchefsinsititutet  
Margareta och Carina deltog vid Skolchefsinstitutets workshop där det upplevdes vara blandad 
kvalitet på föreläsningarna.  
 
Rektorsnätverket 
Vid diskussioner i rektorsnätverket ansåg rektorerna att deras personal hade god kompetens. 
Däremot önskades mer tid till kunskapsutbyte för personalen. 
 
 
Frågan lyfts om det kan finnas långsiktiga effekter på skolor där man tänker olika kring 
digitalisering?  
 
Försöksverksamheten för praktiknära forskning – Margareta åker på lärosätenas uppstartsmöte i 
Sigtuna. Malmö högskola har upplåtit en plats till henne, med uppdrag att förstå verksamheten 
utifrån ett regionalt/kommunalt perspektiv. 
 
c) Ekonomi – preliminär årsrapport 
Margareta ger en sammanställning av ekonomin som visar utfallet t.o.m. november 2017. Erhållet 
bidrag på ca. 250 tusen krononor som ännu ej förbrukats kommer att föras över till nästa år.  
 

4 Behovsinventering  

a) Vilka frågor ska vi föra in och driva i Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda 

verksamheter? 

 
I avtalet för Regionala samverkansrådet framgår att FoU skolas frågor ska vara prioriterade i 
verksamheten. Det ska tillsättas en ny VFU-avtalsgrupp och en ny ordförande i samverkansrådet.  
 
Styrgruppen för FoU Skola ska i fortsättningen, på dagordningen, diskutera frågor som sedan ska 
föras upp till Regionala samverkansrådet.  
 
b) Forskningsprojekt Utbildning AB 
Margareta informerar om att 50 procent av tidigare sökta medel har blivit beviljade för Utbildning 
AB. 10 procent av kostnaden för Margaretas tjänst har beviljats. Hur ska dessa 10 procent 
fördelas? Det föreslås att Margareta ska arbeta 20 procent i projektet under hösten istället för 10 
procent under hela året.  
 
Hur hanterar vi de 20 procent av arbetstiden som finns inom FoU Skola? 
Kan vi utöka FoU Skolas organisation?  
 

➢ Beslutades Inga-Britt Melkersson, Margareta Serder och Jan-Åke Johansson tillsammans 
ansvarar för rekryteringen av en ny medarbetare som ska ersätta Margareta på 20–40 %. 
Målsättningen är att personen ska vara på plats den 1 augusti 2018. 

 
5 Problemlösning 
a) Lärarnas skolutvecklingskonferens 2018 
En utvärdering håller på att genomföras från VIS. 
Margareta informerar om att ekonomiska medel rekvireras från SKL och Region Skåne. Medlen 



 
kan användas till att utveckla konferensen under 2018. 
 
Diskussion kring hur styrgruppen kan möjliggöra för att lärare och lektorer kan delta med 
hållbara förutsättningar. 
 

➢ Beslutades styrgruppen beslutar att skolutvecklingskonferensen till mars 2019 istället för 
oktober 2018. 

 
b) Planering för Förvaltningschefskonferensen 16 februari 2018 
 
Margareta har inför mötet skickat ut ett programförslag till gruppen avseende 
Förvaltningschefskonferensen den 16 februari 2018. 
 

➢ Beslutades att programförslaget godkänns. 
 
6 Beslutsfattande 
a) Ska FoU Skola medfinansiera ”Ifous fokuserar” om kollegialt lärande (2018)? Se bifogat 
underlag (Inbjudan medfinansiär samt Fokus Kollegialt trappa medfinansiär).  
 
Ifous ska ge ut rapporter i form av ”Ifous fokuserar”.Den första upplagan har analyserat 
nationella proven i matematik. Exempel på tidigare utgivning finns här: 
http://www.ifous.se/rapport-ifous-fokuserar-pa-matematik/ 
 

➢ Beslutades att FoU Skola inte ska medfinansiera projektet då det är svårt att argumentera utifrån 
att alla medlemskommuner inte ingår i Ifous. 

 
b) Utskickat underlag omvärldsbevakning kring nyanlända från Göteborgsregionen. Ska vi 
använda oss av underlaget, hur ska detta ske i så fall? 
 
Styrgruppen diskuterar om informationen ska spridas på något sätt.  
 

➢ Beslutades att Kommunförbundet om möjligt ska länka till omvärldsbevakningen kring 
nyanlända från Göteborgsregionen via hemsidan. 

 
7 Övrigt 
a) Mötestider 2018 
Förvaltningschefsträffar under 2018 sker under följande datum: 2018-02-16 och 2018-05-18. 
Regionalt samverkansråd sammanträder under följande datum: 2018-03-09 och 2018-06-08. 
 

➢ Beslutades Styrgruppen beslutar att sammanträda under följande datum och tider: 2018-01-31 
kl. 14.00-17.00, 2018-03-14 kl. 09.00-12.00, 2018-05-02 kl. 09.00-12.00 och 2018-06-18 kl. 
14.00-17.00. Resterande datum under 2018 hanteras vid ett senare sammanträde.  

 

➢ Beslutades att datum för internat ska behandlas vid sammanträdet i januari 2018.  
 
b) Ny befattning i Malmö stad 
Det har tillkommit en ny befattning i Malmö stad som kallas elevkoordinatorer. Arbetsuppgifter 
innefattar bl.a. motiverande samtal med eleverna och kontakt med elevernas föräldrar. En 
medfinansiering av dessa nya tjänster görs genom ”Jämlik skola”. 

http://www.ifous.se/rapport-ifous-fokuserar-pa-matematik/


 
 
 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 
Roberto Citterio   Margareta Serder 


