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Protokoll för styrgruppsmöte FoU-skola 2018-05-02 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, mötesrum 2 
Tid: 9.00-12.00 
Närvarande: Johan Lundgren, Eva Hallberg, Roberto Citterio (ordförande), Ewa 
Kristensson, Inga-Britt Henriksson, Margareta Serder, Klara Persson (sekreterare) 
 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes 

3. Informationsöverföring 
 
a) Återkoppling från Margareta Serder 

Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter diskuterades. Roberto 

Citterio uppdaterade att samverkansfrågor för huvudmän diskuterats, hur 

förbättringar av lärarutbildning, kompetensutveckling samt hur en ökad lärarvolym 

ska uppnås utan minskad kvalitet. 

 
Margaretas roll inför regionala samverkansrådet diskuterades och vem som är rätt 
resurs för det.  
 
Margareta återkopplade från möte med Tony Mufic om hur regionala 
samverkansrådet ska organiseras där de kom fram till tre frågeställningar:  
- vilka frågor vill vi få in?  
- Det finns få samverkansytor, behövs det fler? 
- Regionala Samverkansrådets avsaknad av mandat, behöver det utvidgas? 
 
ULF 
Inom ramen för ULF-avtalet diskuterades hur ett gemensamt grepp inom regionen 
ska tas.  
 
Lärarnas skolutvecklingskonferens: 
Margareta redogjorde för fortsatta idéer om lärarnas skolutvecklingskonferens. 
Förslag kom upp på att spela in en film på ca 2 min, där syftet med lärarnas 
konferens tydliggörs. Förslag gavs också på att Maria Brännström söker bidrag för 
nästa års konferens. 
 
ResearchED 
Representanterna behöver hjälpas åt för att sprida evenemanget för att få fler 
biljetter sålda.  
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Skolchefsinstitutet 
Stephan vill besöka för ny behovsinventering, undrar om det passar den 18 juni 
eller till hösten. 
 
Förslag gavs även om att läsa Bryks bok i styrgruppen. 
 

b) Ansökningar till biträdande vetenskaplig ledare 
 
- Punkten parkerades till nästa möte 

 

c)  Ekonomisk rapport (första kvartalet) 

Den ekonomiska rapporten genomgicks, och styrgruppen konstaterade att 
budgeten är i balans, och godkände följaktligen den ekonomiska rapporten.  
 

d)  Rapport från hörnens FOU-arbete 

Sydväst: Johan Lundgren, representant för Skåne Sydväst, rapporterade att de har 
diskuterat samverkansrådet, ULF, arbetsgruppen för VFU-avtalet, samt 
kompetensförsörjning. De har också belyst att förskolan ofta försvinner i 
diskussionen och bör därför ha en egen punkt på dagordningen. Värd för mötet ska 
hädanefter ge ett best practice exempel.  
 
Ost: Östra Skåne har ej haft möte sedan senaste styrgruppsmötet. 
 
Familjen Helsingborg: Rosmarie invald i stället för Anders 
 

4. Behovsinventering 
a) Vilka frågor behöver vi arbeta med på förvaltningschefsinternatet/ 

gåsamiddagen 2018? 
 
Osthörnet är arrangörer. Den administrativa rollen måste diskuteras. FOU-skolas 
budget kan användas för att boka föreläsare. 
 
b) Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter: frågor från 

kommunerna, utökade samverkansytor och mandat 

Styrgruppen diskuterade hur de kan hjälpa representanterna i det regionala 
samverkansrådet. Man kom fram till att regionala samverkansrådet själva kan 
formulera frågeställningar för att få mer konkret hjälp. Dessa frågor bör också 
diskuteras inom hörnen. Samverkansrådet, FC-möten och hörnmöten bör därför 
synkas. Roberto tar vidare detta för att samordna med Tony och Jan-Åke och 
redogör för förslag. 
 
När det gäller regionala samverkansrådets mandat och huruvida detta ska utvidgas 
är det något som bör diskuteras med Tony för att få ett förslag om avtalet ska ses 
över. 
 

5. Problemlösning 
a) ULF-avtalet 
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- Hur kan vi ta ett gemensamt grepp om ULF inom regionen? 
Vilken fråga ska formuleras till FC-mötet den 18 maj? 

Under denna punkt diskuterades rollerna och formerna för ULF-avtalet. ULF-
avtalet borde rent organisatoriskt ligga under regionala samverkansrådet. 
Styrgruppen skulle kunna bereda frågor och sedan skicka vidare det till regional 
samverkansrådet.  
 
Det är inte bara högskolor som påverkas av ULF och måste skapa en infrastruktur 
för att hantera det, utan även mindre kommuner måste hantera det vilket medför 
kostnader.  
 
När det gäller formulering av fråga kom man fram till att det kanske är bättre att 
det först diskuteras i hörnen, som sedan återkopplar. Margareta tar med sig detta till 
den 18 maj. 
 
Förslag framfördes också om att bjuda in Tony till nästa styrgruppsmöte den 18 
juni. 
 

b) Plan för forskarskolor. Hur går vi vidare? 

Planen diskuterades och förslag lyftes om att det ska ligga inom ramen för ULF. 
Samtliga deltagare ställer sig bakom planen samt att det ska ligga inom ramen för 
ULF. Margareta och Roberto bokar tid för möte med Tony angående detta. 
 

c) Innocarneval 

Punkten sköts upp till nästkommande möte. 
 

d) Lärarnas skolutvecklingskonferens: förankring och spridning i hörnen och ut till 
skolorna 

Konferensen ligger till grund för dialog men är bara en händelse i ett långt förlopp, 
därför måste det skapas förutsättningar för det. Även kickoffen måste förankras i 
det fortsatta arbetet. Margareta ska ta det vidare för hur det kan göras med hjälp av 
tidigare medverkande. Förslag lyftes om att skapa en arbetsgrupp utifrån de som 
varit med tidigare för att förbereda inför den nya konferensen. 
 
För att informera om Lärarnas skolutvecklingskonferens ska även en film göras. 
Dessutom kan första delen av boken ”att dela erfarenhet” lyftas ut och läggas upp.  
 
Förslag om att Maria Brännström ska söka bidrag för nästkommande konferens 
diskuterades. 

Nästa steg för Lärarnas skolutvecklingskonferens är att skicka ut inbjudan till 
konferensen. 
 

6. Beslutsfattande 
 
a) Tidpunkt för besök i styrgruppen av Stephan Rapp, samt förslag till föreläsare 

och tidpunkt för nästa workshop för skolchefer på JU (4-5/10) 
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Den föreslagna tidpunkten passade inte för någon av de närvarande 
mötesdeltagarna. Nytt förslag som gavs var 25-26/10 eller alternativt 11-12/10 
 

b) ULF-avtalet: Vem tar ansvar för att hörnen utser tio deltagare till dialogmötet 8 
juni? 
 

c) Maria Brännström söker medel och distribuerar ansökningar för 
nästkommande lärarnas skolutvecklingskonferens 

 
- Förslaget godkändes. 

 

d) Båstad – skansen bokas, Tony medverka på fredagen. 

 

e) Nytt styrgruppsmöte föreslås mellan den 8 juni och mötet i september. 
Beslut styrgruppsmöte den 31/8 klockan 9.00-12.00  

 
 

f) Val av vice ordförande 
Förslag att någon av de ordinarie representanterna väljs av styrgruppen.  
Punkten tas upp igen den 18 juni. 
 

7. Övrigt 
 
 
 

 


