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Protokoll för styrgruppsmöte FoU-Skola 2018-01-31 
 

 

 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund 
Tid 14:00-17:00  
Närvarande: Margareta Serder, Roberto Citterio, Ewa Kristensson, Carina Leffler, Åsa Melkersson, Johan 
Lundgren, Inga-Britt Henriksson, Alexander Brydon (sekreterare). 

 
1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades och dagordningen godkändes.  
 

2 Föregående protokoll 
Protokoll från föregående möte 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 rapporterar att det senaste hörnmötet var välbesökt och genomfördes med en 

dagordning. Det fanns sedan möjligheter till att lyfta ytterligare frågor utöver dagordning.  

 

Nordvästhörnet informerar om att digitalisering kommer att bli ett stort fokusområde i det 

fortsatta arbetet. Det sker även aktiviteter inom hörnet på operativ nivå som exempelvis 

kvalitetsdagar.  

 

Malmöhörnet rapporterar om den genomförda resan till Singapore som anses vara väldigt lärorik. 

Under resan utbyttes erfarenheter som exempelvis att fokusera på omsättandet av teoretisk 

kunskap till framgångsrik undervisning i skolorna som de kallar för Improved science. I Singapore 

finns ett tydligt fokus på värdegrundsfrågor och värdedrivet ledarskap. Barn kan vid 12 års 

ålder välja praktiska inriktningar eller teoretiska inriktningar Well-being är i fokus. ”Hur styr 

måendet lärandet?”.  

 

Gällande koordinering: Margareta önskar få tydligare direktiv och uppdrag gällande hennes 

medverkan vid hörnmötena.  

➢ Beslutades att hörnrepresentanterna ska diskutera frågan i sina respektive hörn och 

återkomma med synpunkter och förslag på Margaretas uppdrag till kommande 

styrgruppsmöte. 

 

b) Kort återkoppling till styrgruppen från Margareta (frågor på utskickad text) 
Ett möte med nätverksträffen för rektorer genomfördes 2018-01-30 och var välbesökt.  
Linda Leveau från Kommunförbundet Skåne deltog och informerade utifrån hennes 



 

Kommunförbundet Skåne 
 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

expertisområde som är värdegrundsutveckling och normkritiskt arbete. Under mötet 2018-03-07 ska 
nätverket diskutera hur det ska arbeta under nästa läsår, alltså under hösten 2018 och framåt. 
 
Ska FoU Skola finansiera något specifikt till ReasearchEd-konferensen? Styrgruppen ber Margareta 
att se över potentiella kostnader som FoU Skola kan stå för. Besöket i Amsterdam ansågs vara en 
positiv upplevelse.  
 
VIS – Lärarnas skolutvecklingskonferens.  
Margareta och Roberto har haft samtal med Maria som har inrapporterat 9 arbetstimmar för januari. 
Maria har inkommit med en offert och maxgränsen för hennes arbetstid är satt till 76 timmar.  
Hur får vi in konferensen i våra strukturer? Nyckeln är att förankra idéerna i verksamheterna.   

➢ Beslutades att specifika frågor ska skickas ut till hörnen efter att den pågående utvärderingen 
av den föregående skolutvecklingskonferensen är klar. Till nästa styrgruppsmöte skall det 
finnas förslag på frågor. 

 
Margaretas text om Skolforskningsinstitutet ” […] vad händer sedan?”: 
Institutet fokuserar på praktiknära forskning och sammanställning av forskning inom skolområdet. 
Arbetet knyts inte dock samman med lärosätena som med sitt nya uppdrag också jobbar med 
praktiknära forskning. Jönköpingsregionen har bjudit ner dem som sammanställt skrifterna från 
skolforskningsinstitutet för föreläsningar och workshops. Om vi är intresserade så kan vi bjuda ner 
dem till Skåne. 

➢ Beslutades att kommande styrgruppsmöte ska ha skolforskningsinstitutet som 
temadiskussion. Margareta förbereder en dragning. 
 

c) FC-träffen 

Hanteras under punkten problemlösning. 

 

d) Ekonomirapport inkl. bokslut 2017 

Bokslutet för år 2017 visar ett ekonomiskt överskott på knappt 50 000 kr för FoU Skolas 
verksamhet. Normalt innebär ett överskott att kommunernas medlemsavgift sänks något under 
nästa år. Styrgruppen anser dock att en bättre lösning vore att använda överskottet till 
verksamhetens arbete under 2018. 

➢ Beslutades att, om möjligt, inte sänka medlemsavgiften utan att istället använda överskottet till 
arbete under 2018. 

 
4 Behovsinventering 

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

verksamheter? 

Nya representanter från kommunerna har tillsatts i rådet men i dagsläget saknas en ordförande. 

De tillfrågade har tackat nej till ordförandeskapet av olika anledningar men en tilltänkt 

ordförande kommer att tillfrågas inom kort. Styrgruppen måste bli bättre på att föra upp 

diskussioner på agendan inom rådet. ULF-avtalet är ett område som behöver diskuteras i 

samverkansrådet. Fokus bör ligga på utvecklandet av arbetet med samverkan mellan 

kommunerna, forskning och lärarutbildningarna med målet att dela kunskaper som gynnar alla. 

Goda exempel där en sådan samverkan har fungerat bra bör delas.  

 

Arete meritering – finns intresse av spridning av detta? Fråga från Annika Hoppe som använder 

Arete i Åstorp 

➢ Beslutades att inte sprida Arete meritering av principiella skäl då styrgruppen inte bör ta 

ställning för specifika undervisningsprogram.  
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5 Problemlösning 

Program för förvaltningschefskonferensen i maj. Per-Arne har förhinder, men en ersättare, 

Maria Caryll, har möjlighet att komma om vi önskar. Avstämning, hur går vi vidare? 

Samtalsledarna, får vi använda dem? 

 

Styrgruppen diskuterar om att byta datumet för genomförandes av förvaltningschefskonferensen 

då det finns önskemål om att Per-Arne deltar.  

➢ Beslutades att skolchefsnätverket ska få förslag på nya datum då skolchefskonferensen ska 

genomföras för att Per-Arne ska kunna delta.  

➢ Beslutades att Roberto ska ta med sig frågan gällande samtalsledarna och huruvida de kan 

användas i fortsättningen. 

 

Strategi forskarskola klimat för gymnasielärare (forskarskola för lärare med VR- finansiering 

på SU och LU) 

➢ Beslutades att bordlägga frågan till nästa styrgruppssammanträde då Margareta och Carinas 
plan för forskarskolor ska gås igenom. 

 
ULF-avtalet – överenskommelser med lärosätena närmar sig 
Våra lärosäten i regionen har påbörjat samarbeten med andra lärosäten i landet kring praktiknära 
forskning. 120 m.kr. har tilldelats projektet som ska fördelas. Margareta betonar vikten att av 
styrgruppen är väl införstådda med innebörden av detta projekt.  

➢ Beslutades att Margareta ska skriva ned viktiga inför inläsning och skicka ut till styrgruppen. 

➢ Beslutades att Roberto ska bjuda in Christina Christersson från Malmö universitet som 
ansvarar för regeringens utredning om praktiknära forskning. Förslagsvis till 2018-03-14. 

 
6 Beslutsfattande 
VIS har inkommit med en offert till styrgruppen. 

➢ Beslutades att offerten godkänns. 
 
Annonsering av deltidstjänst då Margareta skall vara tjänstledig på deltid. Justeringar av annonsen 
sker under sittande möte. Styrgruppen betonar vikten att ”äga” rekryteringen för att få in rätt person 
till tjänsten. 

 
7 Övrigt 
a) Styrgruppsinternat datum för 2018 
Beslutades att internatet förläggs till 2018-09-13-2018-09-14 och med önskemål om att internatet 
kombineras med studiebesök. 
 
 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 
Roberto Citterio     Margareta Serder 


