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Protokoll för styrgruppsmöte FoU-skola 2017-11-09 
 

 
Plats: Hotell Riviera Strand, Båstad  
Tid 10.00–12.00 
Närvarande: Ewa Kristensson, Roberto Citterio, Tomas Ringberg, Margareta Serder, Inga-Britt 
Henriksson och Åsa Melkersson. Carina Leffler anslöt. 

   
1. Mötet öppnas  
Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 
2. Åsa Melkersson utsågs till sekreterare för mötet. 
 
3. Protokoll från föregående sammanträde lades till handlingarna. 
 
4. Informationsöverföring  
 

• Information från hörnen  

Utifrån mötet med Ostkanten, där Margareta deltog, fördes en dialog fördes om hur hörnmötena 
fungerar kopplat till FoU skola. Kan vi bli bättre på att förbereda grupperna inför mötena med 
frågeställningar och eller göra grundliga behovsinventeringar i hörngrupperna? 
Behöver tydliggöras en infrastruktur för samarbetet i Skåne - vilka frågor ska hanteras och i vilka 
processer?  
Hörnan behöver också fundera kring och ge ett tydligare uppdrag till Margareta när och om hon 
ska delta på hörnmötena. 
Malmö - Intervju med representanter för utredning angående praktiknära forskning. Utredningen 
klar i mars. Även fundering kring vad som händer angående RUC och hur det kommer se ut 
efter valet. 
Innokaneval, genomförandet rullar på. 
Skåne SV - dialog om digitalisering. Dialog om regionala samverkansrådet i synnerhet men också 
om andra grupper i allmänhet. Konstaterades att grupperna fungerar olika bra. 
 
►Beslutades att en beställning görs till Jan-Åke om att se över infrastrukturen och behoven, för 
det skånska samarbetet. Tomas ansvarar för att detta lyfts till förvaltningschefsgruppen antingen 
10/11 eller vid nästkommande förvaltningschefsmöte.  Det kan finnas inspiration för strukturer 
att hämta från andra, t.ex. Göteborgs kommunalförbund.   

• Kort återkoppling till styrgruppen från Margareta utifrån utskickat underlag. 

Margareta Serder lyfter särskilt ett sätt som Göteborg har angående omvärldsbevakning. Vi kan 
få möjlighet att använda oss av detta.  
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►Bestämdes att styrgruppens medlemmar tar del av underlaget från Göteborg. Nästa möte lyfts 
frågan igen. Ska vi använda oss av underlaget, hur ska detta ske i så fall?  

• Ekonomi 

Margareta Serder redovisade det aktuella ekonomiska läget inklusive prognosen för 2017. 

►Ekonomirapporten godkändes.  

• Verksamhetsplan 2018  

Genomgång av Margareta Serders utkast till verksamhetsplan för 2018.  
►Beslutades att fastställa planen enligt utkast. Förankras i förvaltningschefsgruppen på mötet 
24/11. RC ansvarar.  

   
5. Behovsinventering  

• Inventering av behovet av forskarutbildade lärare: hur ser det ut? Strategi för samverkan med 

lärosätena kring fler forskarskolor med relevant inriktning? 

Margareta Serder visade en modell från Sundberg & Adolfsson, vilken tydliggör vikten av 
forskarutbildade lärare och särskilt på det sätt som de kan finnas med i en s.k. 
interaktionsmodell. 
Det bör finnas möjligheter att samfinansiera. I Dalarna finns tex ett samarbete att 9 kommuner 
gått ihop och ger fem personer möjlighet per år att delta i forskarskola (Forskarskolan Skolnära).   
Vi efterlyser nationella medel för deltagande i forskarskola. 
 
►Beslutades att FoU skola fortsätter arbetet med att verka för fler forskarskolor. MS och CL fick 
i uppdrag att ta fram ett utkast. 

  
6. Problemlösning  

• FoU skolas FoU-seminarium i relation till nya "IFOUS mötesplatser". Hur arbetar vi kring 

skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, mot vilka funktioner och i vilka 

processer? 

Diskussion. Margareta Serder ser att lektorer och utvecklingsledare har ett behov av utbyte av 
erfarenheter.  
 
►Beslutades att Margareta Serder bjuder in till ett möte inom FoU Skola för att inventera behov. 
Deltagare på detta första möte blir representanter (utvecklingsledare/lektorer) från kommuner i 
styrgruppen.  

  
7. Övrigt 
Nästa möte med styrgruppen är på förmiddagen den 13 december i Lund.  
 
8. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
Roberto Citterio   Margareta Serder 


