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Protokoll för FoU skola 27 januari 2017 
 

Plats: Kommunförbundet Skåne, mötesrum 2, våning 2. 

Tid: kl 9 – 12  

Närvarande: Roberto Citterio, Margareta Serder, Inga-Britt Henriksson, Åsa Melkersson, Johan Lundgren och Ewa 

Kristiensson. 

Förhinder: Eva Hallberg, Tomas Ringberg, Carina Leffler, Anders Grundberg, Bengt Persson 

 

1. Mötet öppnas 

Åsa Melkersson utsågs till sekreterare 

 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från 161219 lades till handlingarna. 

 

3. Verksamhetsberättelse 2016  

Gruppen framförde positiva synpunkter angående verksamhetsberättelsen. 

Funderingar framfördes angående arbetet med VFU ur ett forskningsperspektiv 

respektive uppföljning av Ramavtalet för VFU. Konstaterades att dessa båda frågor 

inte hörde hemma inom FoU skolas ansvarsområde. 

 

 Styrgruppen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen samt att Margareta Serder 

publicerar densamma på hemsidan och att det är av stor vikt att 

verksamhetsberättelsen synliggörs i de fem hörnen. 

 Styrgruppen beslutade att Margareta Serder kontaktar Roger Johansson om 

avstämning angående VFU ur ett forskningsperspektiv, samt att Roberto Citterio 

kontaktar Stefan Norrestam angående att ta upp ramavtalet på nästa regionala 

samverkansråd. 

 

4. Kort lägesrapport FoU Skola från Margareta 

 Heldag om Ledarskap och organisation, 7 april. Inbjudan publiceras under nästa vecka.  

Styrgruppen hjälper till att sprida informationen.  

 Margareta Serder funderar över hur spridning av olika arrangemang kan hanteras. Inte 

fullt tillfreds med hur det är idag.  
 Styrgruppen beslutade att Roberto kontaktar Jan-Åke Johansson angående de 

utmaningar som Margareta beskrivit.  

 Margareta deltagit på planeringsmöte angående IOSTE- konferens i Malmö 13–17 

augusti 2018. Beslutades Margareta Serder skickar information om konferensen till 

gruppen samt att vi vid nästa möte att vi lyfter frågan om FoUs fortsatta engagemang i 

konferensen. 

 Skolchefsinstitutet invigning 2 februari. Tio deltagare från Skåne. 
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 Rektorsnätverket på Malmö högskola - sista mötet 8 februari.  Diskussion om kvaliteten 

på arrangemanget, om vad nuvarande deltagare kan erbjudas framöver samt om det 

eventuellt ska genomföras en ny omgång framöver.   
 Styrgruppen beslutade att om ekonomiska förutsättningar finns erbjuda de som deltagit 

i nätverket att vara med utan kostnad på heldagen 7 april - "Delat ledarskap och 

kollektiv intelligens" och dessutom bjudas in till övriga delar i seminarieserien 

Ledarskap och organsation, där Margareta träffar guppen för gemensam reflektion 

timmen efter respektive seminarium. Margareta meddelar Malmö Högskola att vi 

avslutar samarbetet angående nätverket.  

 

5. Ekonomisk rapport FoU Skola  

Margareta redovisade det ekonomiska utfallet för 2016. Det pågår diskussioner inom 

kommunförbundet om periodiseringar. 

 Styrgruppen godkände rapporten. 

 

6. Redogörelse från ICSEI (Margareta, med hjälp av övriga) 

Kort återkoppling och reflektion. 

Intention att Margareta Serder deltar på nästa års ICSEI och också skissar på ett paper. 

Margareta återkopplar i respektive hörn. 

 

7. Uppföljning av föregående styrgruppsmöte, mål för 2017 (OPERA). 

- Vad pratade vi om och vad kom vi fram till? Eventuella tillägg? 

Punkten bordlades till nästa möte. 

 

8. Internat augusti 2017 

 Styrgruppen beslutade att gruppen genomför ett internat, liksom tidigare år. MS 

utreder möjlighet att förlägga internatet till Jönköping för att möta Jönköping 

University. Förslag 31 augusti – 1 september 2017. 

 Styrgruppen beslutade att Margareta Serder deltar på ECER-konferensen i 

Köpenhamn men att styrgruppens internat inte genomförs i samband med denna 

konferens.  

 

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

Inga rapporter hanns med. 

 

10. Övrigt 

 Styrgruppen beslutade att nästa möte den 1 mars förlängs och blir ett heldagsmöte 

klockan 9–16. 

 

11. Mötet avslutas. 

  

Roberto Citterio    Margareta Serder  

 

 

Justerat 2017-02-06   Justerat 2017-02-03 

 


