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 Protokoll för styrgruppsmöte FoU-skola 2018-10-26 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, rum 1 
Tid: 14.00 – 16.00 
Närvarande: Roberto Citterio (ordförande), Petra Källberg, Åsa Melkersson, Inga-Britt 
Henriksson, Johan Lundgren, Ewa Kristensson, Rose-Marie Bergman, Klara Persson 
(sekreterare) 
 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Beslutsfattande 
 
a) Deltagande i ICSEI Stavanger (Roberto Citterio) 

Styrgruppen diskuterade möjligheterna att besöka ICSEI i Stavanger i januari 2019. 

En ungefärlig kostnad av 20000kr per person. Det är bra om kostnaden hamnar på 

denna års budget. Vilket innebär att bokningar måste göras snarast för att sedan 

fakturera till Jan-Åke. Helst före 1 november, eftersom priset sedan höjs. Jan-Åke 

kan boka boende.  

Ewa och Rose-Marie tackar nej. Inga-Britt, Åsa och Johan är intresserade av att åka 

med. Försöker välja samma flyg och hotell som Roberto. Jan-Åke tillfrågar Elena om 

hon har möjlighet att följa med. Roberto kontaktar Hans för att kolla med honom. 

 

➢ Beslutades Fyra personer från FoU skola åker till ICSEI. Var och en bokar och 

fakturerar Jan-Åke, Jan-Åke bokar hotell. Roberto tillfrågar Hans, Jan-Åke tillfrågar 

Elena. 

 

b) Övriga beslut fattade under mötet 

➢ Beslutades Styrgruppens förslag till kostnad för deltagare på Lärarnas 

skolutvecklingskonferens är att två personer per presentation är gratis och övriga 

betalar 500kr per deltagare. 

➢ Beslutades Johan och Roberto ansvarar för introduktionen av Elena. 
bokar in möten med Elena och pratar vidare med Jan-Åke om introduktion på 
arbetsplatsen.  

➢ Beslutades Förvaltningschefsmötena, tema på nästa möte, Jan-Åke bjuds in.  
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➢ Beslutades Elena bjuds in för att vara med vid första arbetsgruppsmötet för ULF 
den 5/12-2018 klockan 8-10. 

➢ Beslutades Layout för FoU skolas förväntansdokument med skuggad design 
godkänns, skickas till Jan-Åke för färgkod, och logga. 

➢ Beslutades Tar med utvärdering av förväntansdokumentet till mötet i december. 

➢ Beslutades Roberto diskuterar hur överskottet i budget ska hanteras med Jan-Åke 

samt stämmer av om oklarheter angående intäkter. 

➢ Beslutades Bidragen till lärarnas skolutvecklingskonferens måste komma från 

representanter under skolhuvudman.  

➢ Beslutades Roberto går vidare med frågan angående Marias dokument om 

skolutvecklingskonferensen. 

 

4. Problemlösning 
a) Förslag till kostnad för deltagare på Lärarnas skolutvecklingskonferens (Roberto 

Citterio) 

- Diskuterades under punkt 6b,  

 

b) Introduktion Elena (Johan Lundgren) 
Elena påbörjar sin tjänst den 20/11. Styrgruppen diskuterade hur hon ska 
introduceras i rollen på bästa sätt, det krävs ett tydligt upplägg. Johan och Roberto 
bildar en arbetsgrupp för introduktionen. Jan-Åke introducerar Elena på 
arbetsplatsen, Roberto och Johan introducerar henne i uppdraget, Elena deltar på 
möten, och Petra och Elena behöver också träffas. Eventuellt delta på 
förvaltningschefskonferensen i december.  
 

c) Förberedelser för förvaltningschefsmötena. (Roberto Citterio) 

Digitaliseringstemat har varit bra, men FoU skola måste presentera det vi gör. 

Det behövs en tydligare uppföljning vad det ger förvaltningscheferna och 

verksamheten, för att knyta cirkeln. Tidigare har det funnits ett framåtblickande, men 

det behövs även en reflektion över vad som varit. Alternativ om en workshop lyftes. 

Kommunförbundet Skåne har också ett ansvar i det, där måste en dialog hållas med 

Jan-Åke. Behövs en årsplan. Det blir temat på nästa möte, Jan-Åke bjuds in.  

 

5. Dialog 

a) ULF (Åsa Melkersson) 

Arbetsgrupp utsedd för att jobba med ULF. Avsiktsförklaring är färdig och ska 

beslutas på gåsamiddag, nu kommer nästa steg för arbetsgruppen.  

Åsa presenterade sin bild av vad gruppen ska göra, och lyfte då punkterna: 

* Innehåll.  

* Modell. Uppdrag för ULF är att ta fram modell, Åsas förslag är att innehåll 

diskuteras innan man gör en modell.  

* Deltagare. Vilka kommuner ska vara med och hur ska det tas fram? 

* Förutsättningar. När i processen ska det vara klart vilka förutsättningar som krävs? 

* Sprida. Övriga i regionen ska kunna följa processen för både innehåll och modell. 

Hur ska det spridas under tiden och efter?  

Arbetsgruppen rapporterar till Tony Mufic.  

Även FoU skola har ansvar i det, men ska bara agera som en sammanhållande nod.  
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 Elena bör vara med vid första arbetsgruppsmötet den 5/12-2018 klockan 8-10. 

 

b) Illustration förväntansdokument för FoU skola (Inga-Britt Henriksson) 

Inga-Britt presenterade de två olika versioner av förväntansdokumentet som 

styrgruppen fått kolla igenom i förhand. Skillnaden mellan de två versionerna är att 

den ena har en skuggad triangel i rutorna, styrgruppen är överens om att det gör det 

mer levande. 

Frågan lyftes om dokumentet bör gå under Kommunförbundet Skånes färgkoder 

och om Kommunförbundet Skånes logga bör finnas med. Dokumentet bör skickas 

till Jan-Åke för att se över färgkod och eventuell logga. 

 

Det finns delar kvar som ska revideras, till exempel angående Jönköpings universitet, 

men styrgruppens förslag är att låta layout bli klart innan sista revidering. 

- Utvärdering av förväntansdokumentet tas med till mötet i december. 

 

6. Information och avstämning 

a) Ekonomisk rapport och prognos 

Styrgruppen gick igenom ekonomisk rapport. Det finns ett överskott på båda 

kontona. Petra ej fakturerad än.  

 

Roberto diskuterar hur överskottet ska hanteras med Jan-Åke, om möjligt att behålla 

nuvarande avgift för kommunerna för att kunna använda överskott till 

skolutvecklingskonferensen. Samt stämmer av med Jan-Åke om oklarheter angående 

intäkter. 

 

b) Rapport från forskningsledaren (Petra Källberg) 

Lärarnas skolutvecklingskonferens:  

Tolv granskare är anmälda och sex bidrag inkomna, förhoppningar om att det 

inkommer fler bidrag innan sista dagen 1/11.  

 

Ett av de inkomna bidragen är från skola i Stockholm, vilket diskuterades, men 

styrgruppen välkomnar det. Bidrag har också inkommit från externa organisationer, 

vilket diskuterades. Styrgruppen menar att bidragen bör komma från representanter 

inom skolan, antingen tjänstgörande inom skola eller på utvecklingsavdelning i en 

kommun, det vill säga någon som verkar under skolhuvudman. 

 

Den 12/11 har arbetsgruppen möte och ska då fördela granskarna. Sedan ska 

granskarna mötas, och responsen från granskarna ska vara inne den 11/12. Därefter 

ska det reviderade bidraget vara inlämnat de 11/1 och slutbesked lämnas den 18/1.  

Avstämning vid sista inlämningsdag, om hur många som kommit in då.  

Det kanske går att skjuta på tidsplanen om för få bidrag inkommit. Styrgruppen är 

överens om att 20 bidrag är en bra gräns för att det ska vara bra kvalitet och fylla en 

dags konferens. 

 

Under mötet lyftes frågan hur konferensen ska locka fler bidrag. Har 

förvaltningscheferna meddelat ut i kommunerna tillräckligt? Det kan behövas en 

strategisk diskussion för förvaltningsgruppen, vad vill vi med det här? 
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Under mötet lyftes även frågor om den information som Maria skulle dela, och när 

den kommer. Roberto kollar upp det. 

Inga externa medel för skolutvecklingskonferensen. Konferensavgift och eventuellt 
budgetöverskott kan användas. Styrgruppen diskuterade kostnadsfrågan för 
konferensen, och huruvida bidragen som presenterar ska betala. Styrgruppens förslag 
är att två personer per presentation är gratis, och övriga betalar. Styrgruppens förslag 
är 500kr per deltagare 

 
Regionala utv.grupperna: 
Petra återkopplade om de regionala utvecklingsgrupperna som har haft en träff. Det 
verkar flyta på bra. Diskussion och innehåll ska komma från deltagarna själva. 

 
Rektorsnätverket:  
Petra återkopplade även om rektorsnätverket som haft två träffar. Det var inte så 
många som kom senast, men i övrigt är det en engagerad grupp. Styrgruppen ser det 
som ett viktigt möte.  
Petra undrade om Elena ska ta över innan mötet om demokratiuppdraget. Förslag att 
Elena bjuds med som introduktion. Elena kan vara med och ge förslag på teman för 
vårens tre träffar. 

 

c) Uppföljning kring forskarskolor (Johan Lundgren) 

Planen för forskarskolor diskuterades. Johan lyfte frågan om dokumentet kan kortas 

ner, och i stället skrivas om till en handbok om hur man tar sig in.  

 

FoU skola ska vara ett stöd för att initiera forskarskola.  

 

Elena borde få vara med och revidera och formulera det. Planen kan vara underlag, 

men Elena får sedan ge sin bild av det. 

 

 

 
Mötet avslutas 


