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Protokoll för FoU Skola 20 april 2017 

Plats: Änglakonferens, Lund. 

Tid: 13.00–16.00 

Närvarande: Roberto Citterio, Anders Grundberg, Bengt Persson, Carina Leffler, Ewa Kristensson, 
Inga-Britt Henriksson, Johan Lundgren, Tomas Ringberg, Åsa Melkersson, Margareta Serder och 
Alexander Brydon. 

1. Mötet öppnas

Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

2. Föregående protokoll

Protokoll från föregående sammanträde den 1 mars 2017 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

3. Ekonomi

Margareta ger en genomgång av den ekonomiska prognosen för projektet under 2017. 
Enligt FoU Skolas ekonomiska prognos finns det 150 tkr kvar att fördela. 
Det finns i dagsläget omkring 40 tkr tillgängligt på konferenskontot för FoU Skola. 
Margareta visar en lista över kommunernas storlek och deras avgifter till FoU Skolas 
finansiering. I dagsläget har det sålts forskningsrapporter till en kostnad om 8 tkr.  
Styrgruppen ska ta ställning till hur de tillgängliga ekonomiska medlen ska fördelas. 

➢ Styrgruppen beslutar att parkera frågan om de tillgängliga ekonomiska medlen till
kommande möte.

Maria Brännström från Vetenskap i Skolan (VIS) har presenterat en redogörelse av hur de 
tidigare inköpta 38 arbetstimmarna har fördelats tillsammans med en ekonomisk offert. 

➢ Styrgruppen godkänner tidredovisningen och den ekonomiska offerten.

Maria Brännström har meddelat att FoU Skola har beviljats ansökta ekonomiska 
konferensmedel om 250 tkr från Region Skåne och SKL. Styrgruppen betonar vikten av att 
underlag och beslut kring de beviljade medlen i skriftlig form.  

➢ Styrgruppen beslutar att de beviljade 250 tkr är sökta på uppdrag av FoU Skola och
därför ska hela summan bokföras och fördelas hos FoU Skolas verksamheter.

4. Kort återkoppling till styrgruppen

a) Återrapportering det regionala rektorsnätverket Skolledarskap för förändring

Många har visat intresse av att delta i rektorsnätverket. Margareta meddelar att nätverket 
inte bör bestå av fler än omkring 25 deltagare. Det diskuteras om det kan ske en annan 
form av erfarenhetsutbyte bland rektorerna där det exempelvis skulle kunna ske ett utbyte i 
de fyra skånska hörnen. 
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➢ Det beslutas att det befintliga rektorsnätverket fortsätter sitt nuvarande arbete. 
Frågan om nya rektorsnätverk behöver beredas ytterligare för att se vad syftet med 
dem ska vara. 

➢ Margareta ska göra en inventering av vad lärosätena kan göra i arbetet med 
rektorsnätverk. Hörnrepresentanterna skall även ta upp frågan i sina områden för 
att se vad de vill ha ut av rektorsnätverk. Resultaten av dessa inventeringar ska 
presenteras på styrgruppsmötet den 8 juni. 
 
b) Heldagsseminarier Ledarskap och organisation 

Den genomföra utvärderingen kring heldagsseminarier har varit positiv. 
Ett nytt heldagsseminarium planeras den 8 september. 

c) Seminarier Ledarskap på vetenskaplig grund  

De tre seminarierna som har genomförts under våren har haft problem med att det endast 
har funnits ett lågt antal deltagare. Halvdagsseminarier och seminarier om 1,5 timme 
bedöms inte locka tillräckligt med deltagare. 

➢ Styrgruppen beslutar att anordna ett seminarium för Ledarskap på vetenskaplig 
grund som ska pågå i 3 timmar istället för 1,5 timme. 
 
d) Skolchefsinstitutets möte 19 april (Carina och Margareta) 

Carina ger en genomgång av mötet den 19 april. 
Syftet med skolchefsinstitutet är att samla skolchefer och låta dem arbeta tillsammans för 
en skola på vetenskaplig grund. En forskargrupp har nu bildats med representanter från 
olika yrkesgrupper med fokus på skolledarskap. Vikten av att skolcheferna blir en del av 
skolforskningen betonas. Det är en yrkesgrupp som kan delta i forskningen i skolan och 
inte bara arbeta efter resultatet av forskningen. 

e) Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne 

Information har skickats ut till styrgruppen inför mötet. 
Lärare och skolledare ombeds att skicka in abstracts om 500 ord om de vill delta i 
skolutvecklingskonferensen. Möjligheten ska ges till författarna av abstracten att skapa 
längre artiklarna. De 12 bästa abstracten kommer att väljas ut och den 28 maj kommer vi 
att veta vilka som har sökt om att få delta. 

5. Skolportenkonferens i Skåne igen våren 2018. Vilka teman? 
Skolportenskonferens våren 2018. 

Det finns fyra föreslagna teman och dessa är: fritidshem, förskoleklass, barn i behov samt 
digitalisering.  

6. Förslag på utbildning om analys och förbättringsarbete.  

Andreia Balan har tagit fram ett första utkast till en utbildning inom analys och 
förbättringsarbete. Margareta har erbjudit sig att vara en av kursledarna tillsammans med 
Andreia och utbildningen kan ses som en fördjupning av arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

➢ Styrgruppen beslutar att bordlägga frågan fram till dess att visionsdokumentet har 
behandlats färdigt.  
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7. FoU plattform Lärande i samverkan vid Högskolan Kristianstad. Beslut om FoU
Skola ska ingå i styrgruppen för plattformen.

Margareta har erbjudits möjligheten att vara en del av styrgruppen för plattformen för 
Lärande i samverkan.  

➢ Styrgruppen beslutar att Margareta inte ska medverka i styrgruppen för Lärande i

samverkan.

8. FoU Skolas visionsdokument

Styrgruppen ser över visionsdokumentet från den 1 mars.  
Visionsdokumentets viljeinriktning speglar inte överenskommen vision utan kommunicerar 
endast att man vill vara en röst i skolsverige. Det diskuteras därför om ekonomiska medel 
ska användas för att få en extern processledare under en halvdag för att färdigställa 
visionsdokumentet. Det behöver framgå av visionen att FoU Skola arbetar efter de 33 
skånska kommunernas behov. Styrgruppen diskuterar vidare behovet av att tydliggöra vem 
som ingår i FoU Skolas målgrupp. 

➢ Margareta ska skriva en kortare beskrivning om behoven och visionen som grundar
sig i att sprida och tillgängliggöra den vetenskapliga undervisningen till de 33
skånska kommunerna. Beskrivningen ska presenteras på styrgruppsmötet den 8
juni.

➢ Vid behov används delar av det kommande internatet till att använda en
processledare för stöd i färdigställandet av visionsdokumentet. Styrgruppen ska
sedan presentera det färdiga visionsdokumentet till förvaltningschefsgruppen.

9. FoU Skolas del i förvaltningschefsträffarna. Se bilaga Arbetsgrupp utv samverkan FC
samt bilaga Basgrupper FC

Nästa förvaltningschefsträff den 19 maj presenteras och diskuteras styrgruppens förslag. 
Först därefter går vi vidare med hur FoU Skolas del ska utformas.  

10. Information från hörnen.

Punkten parkeras till kommande möte. 

11. Mötet avslutas.

Roberto Citterio

Justerat 2017-05-10 

Margareta Serder

Justerat 2017-05-10 


