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Protokoll styrgruppsmöte FoU Skola 

styrgruppsmöte 2017-06-08 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund. Tid 13–16 
Närvarande: Roberto Citterio, Eva Hallberg , Johan Lundgren, Anders Grundberg, Margareta Serder, Ewa  Kristensson 
och Inga-Britt Henriksson 
Lämnat återbud: Thomas Ringberg, Bengt Persson och Carina Leffler. 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Föregående protokoll  
Roberto och Margareta återrapporterar från avstämningen med VIS. Allt ok enligt planeringen.  

Protokollet lades till handlingarna. 

 

3. Informationsöverföring 

• Information från hörnen –  

Skåne NO och SO rapporterade från deltagandet på Utbildningsutskottets möte 17 maj med 

rubriken Skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling.  

Skåne NV – Genomför kontinuerliga möten med särskilda arbetsgrupper i hörnet, tex förskola. 

Diskussion i hörnet angående sammanslagning av diverse resultat för de 11 kommunerna. 

Skåne SV – inget att rapportera. 

Malmö – Haft ambition att införa rollen grundskolepedagog, men har inte hittat en lösning än. 

Kommer att implementera Ontariomodellen i hela Malmö. Skolledare och förvaltningspersonal 

ska genomföra utbildning med start under läsår 17/18, med hjälp av kompetens från Kanada. 

 

• Kort återkoppling till styrgruppen från Margareta (frågor på utskickad text om regionalt 

rektorsnätverk, Skolkommissionen, ResearchEd, Regeringens uppdrag kring praktiknära 

forskning, Leda för resultat, Lärarnas skolutvecklingskonferens, Skolportens konferenser i 

Skåne) 

Beslutades att Margareta även tillfrågar doktorander för skrivstöd till Lärarnas 
skolutvecklingskonferens. Margareta har även fria händer att ev prioritera bland de som har flera 
olika bidrag. 
 
Margareta kontaktar Skolportens representant angående inkluderingskonferensen för att tillföra den 
dimension som vi önskar. 
 

4.     Behovsinventering 

• Nytt regionalt rektorsnätverk? 

Malmö högskola positiva till att genomföra en ny omgång och då i samarbete med Margareta. 

Högskolan Kristianstad endast intresserade av att genomföra något för förskolechefer, då de anser 

att de inte har kompetens att genomföra riktat mot rektorer. 

SO—Tomelilla önskar för rektorer och Simrishamn önskar för förskolechefer. 

Övriga delar av Skåne har inga behov/ ser inte möjlighet just nu. 

 

Beslutades att inte starta upp ett nytt rektorsnätverk i dagsläget. 

 

     5.      Problemlösning 

• FoU Skolas vision  
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Diskussion utifrån utkast daterat 17-05-12. Margareta reviderar utifrån synpunkter. 

 

Beslutades att Margareta reviderar utifrån dagens synpunkter och skickar sedan ut det till hela 

styrgruppen. Ytterligare synpunkter på underlaget lämnas till Margareta senast det datum som anges 

i utskicket. I samband med internatet i augusti fastställs dokumentet och skickas därefter till samtliga 

förvaltningschefer inför mötet 17-09-22. 

  

            6.      Beslutsfattande 

• Planering förvaltningschefsträffen 

Två inriktningar beslutade – digitalisering respektive kompetensförsörjning. Diskussion om möjliga 
upplägg. En inriktning i taget och då först digitalisering. Möjligt upplägg:  Bakgrund till nationella It 
strategierna, Vad innebär förändringarna som träder i kraft 18-07-01följt av någon form av workshop. 
Behov av samtalsledare? 

 
Beslutades att inleda med Digitalisering och ha det i fokus under hösten. Margareta planerar och bollar 
med styrgruppen via mail. Särskilt planeringsmöte bokades 11 augusti kl 13.15 på Kommunförbundet 
Skåne. 

 

• Ekonomi 

Margareta rapporterade utifrån aktuellt budgetunderlag. Finns utrymme i budgeten för en satsning kring 
inspiration kring digitalisering och då i första hand visavi förvaltningscheferna. 

• Val till styrgrupp Innocarneval 

I styrgruppen ingår idag representanter från Malmö kommun och Region Skåne. Roberto önskar att 
någon från FoU skolas styrgrupp tar en av Malmö kommuns platser i Innocarnevals styrgrupp.  
 
Beslutades att i första hand tillfråga Carina och i andra hand Johan. 

• Skolkommissionens betänkande 

Margareta, Jan-Åke och Nils kommer att skriva ett remissvar. Margareta skickar över utkastet till 
styrgruppen för ev återkoppling. 
 
 
2017-06-08 
Åsa Melkersson 
 
Justerat 
 
2017-06-09 
Margareta Serder 
 
2017-06-09 
Roberto Citterio 
 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 


