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Protokoll styrgruppsmöte för FoU Skola 2019-01-24 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, vån 4 
Tid: 14.00-16.30 
Närvarande: Johan Lundgren (ordförande), Elena Zukauskaite, Inga-Britt Henriksson, Ewa 
Kristensson, Åsa Melkersson, Stephan Rapp, Clara Holmberg (sekreterare) 
 

1. Mötet öppnas   
 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes, med ändringen att Rahim kommer till nästa 
möte istället då boksluten inte var klara.  
 
Stephan Rapp meddelade att han kommer byta jobb då han fått en professur vid 
Linnéuniversitetet. För närvarande är det osäkert hur samverkan kommer se ut i framtiden, 
men han hoppas på ett samarbete mellan Jönköping och Linné då han inte vill släppa 
samarbete med FoU Skola samt ska fortsätta arbeta kring pedagogiskt ledarskap. 
Informationsöverföring om skolchefsinstitutet sker, se punkt 3d. nedan.  

 
2. Föregående protokoll   

 
Protokollet från föregående möte godkändes.  

 
3. Informationsöverföring   

a. Återkoppling från ICSEI 2019 konferens   
 

Konferensen var givande och intensiv. Det var värdefullt att kunna sammanstråla efter 
seminarier för reflektion. Mycket av reflektionerna återspeglas i debattartikeln. Ett 
generellt skifte i synen på datainsamling och mätningar i skolor togs upp, nu mer fokus 
på mjuka data.  

 
b. Samordningsgruppsmöte ULF-avtalet – uppdatering  

 
Lunds universitet har skrivit under avtalet och det har fastnat i Högskolan Kristianstad. 
Elena fortsätter kontakta ansvarig. Nästa träff sker den 12/2 i samordningsgruppen. 
Malmö universitet har satt igång sin verksamhet. LU planerar att utlysa medel för 
gemensamma projekt. HKr fortsätter med den plattform som redan är uppbyggd. 
Frågan om på vilket sätt FoU en kunskapsbank, och på vilket sätt är vi en 
kunskapsspridare, lyftes.  

 
c. Lärarnas skolutvecklingskonferens – uppdatering  

 
Keynotes är upphandlade. Elena har besökt Hässleholm för att säkra detaljerna under 
dagen. Just nu är det 30-40 anmälda, men det förväntas öka närmare sista 
anmälningsdag. Mer hjälp att pusha konferensen behövs.  

 
d. Skolchefsinstitutet – besök av Stephan Rapp – ansluter 14:10.   

 
Stephan Rapp informerade om hur det ser ut för Skolchefsinstitutet. En professor och 
två forskare ska rekryteras. Utbildningsdelen är en bit på väg, och två kurser kommer 
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erbjudas vid Högskolan i Jönköping till hösten. En inriktad på förbättringsarbetet 
inom skolväsendet, och en om digitalisering inom skolan.  
 
Skolstyrelser 2019: skolchefer och skolstyrelser får delta i seminarier och utbildningar 
tillsammans, så att idéer förankras. 
 
Rekryteringsutbildning 2019: steg 1 startar i höst, steg 2 till hösten. Teori och praktik 
ska kombineras. En fråga om hur de som inte gått rektorsutbildningen innan ska 
kunna bygga upp sin grund ställdes. Finns det någon plan?  

 
Elena och Stephan har pratat om att anordna en nationell konferens för skolchefer. 
Styrgruppen ombads tänka på vilka de skulle vilja delta på konferensen. Ett spår som 
togs upp är hur man kan utforska skolchefsrollen vidare. Eventuellt ha skolchefsrollen 
som seminarium/blädderblock och förbättringsarbete som tema. Hur få ihop kedjan 
att det skolcheferna jobbar med implementeras i klassrummet? Johan nämner 
utmaningen att få med sig skolchefer och förvaltningschefer på utbildningarna. Det har 
varit svårt att fylla befattningsutbildningar på flera platser.  
 
Stephan hade ingen information om när en ersättare till honom är på plats, men 
hoppades på att se ett samarbete mellan Jönköping och Linné. FoU Skola kan kontakta 
forskningsledaren vid Jönköping, Helene Ahl, vid behov. Stephan kommer vilja 
planera höstkonferensen genom samarbete med Jönköping.  

 
e. Budgetuppföljning FoU Skola (årsbokslut): Rahim ansluter   
Uppföljningen bordlades.  

 
  

4. Behovsinventering   
a. Vilka frågor behöver vi lyfta på förvaltningschefskonferens 1/3?  
Information från Stephan Rapp samt aktiviteter som är igång på FoU Skola, 
eftermiddag kommer att ägnas åt ULF och regional samordningsgrupps uppdrag.    

 
b. Elenas besök – hörn och förvaltningar – är det någonting speciellt som vi vill ta 
upp?  
 
Elena meddelade att hon ska åka till hörnmöte Nordväst (i Helsingborg) samt 
hörnmöte Sydväst (i Trelleborg) och besöka Sölvesborgs kommun. Hörnmöte Ost 
kommer att bokas inom kort. På hörnmöten är huvudfokus på ULF. I Sölvesborg 
kommer hon också att hålla en föreläsning om forskning och samverkan.. Elena 
ombads fråga Helsingborg om vad tanken med FoU är där, och om de har något på 
gång.   

 
c. FoU Advisory Board – hur vill vi använda den?  
 
Elena meddelade att det finns en FoU Advisory Board på Kommunförbundet Skåne 
med alla FoU strateger, och de kommer ses den 12/2. Elena vill lyfta ULF och hur det 
kan fungera som kunskapsbank. Hur sker kommunikationen från förvaltningschefer 
ner till klassrummen och lärare? Hur kan kommunikationen utvecklas?  

 
d. Samarbete med LU – gemensamma seminarier?  
Diskussionen bordlades. 

 
e. FoU Styrgrupp  
Inga-Britt Henriksson lämnar Burlöv kommun och kommer att börja som skolchef i 
Båstads kommun i mars. Detta innebär att en ny representant för Sydväst hörn behövs. 
Frågan kommer att tas upp på nästa förvaltningschefskonferens.  
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5. Beslutsfattande   

a. Verksamhetsplan 2019 (se bilaga)  
  

➢ Beslutades att anta verksamhetsplanen.   
 
 
 
 

b. Hantering av ordförandeskap och vice-ordförandeskap för FoU-skola  
Styrgruppen väntar med att tillsätta en vice-ordförande tills det finns ersättare för Inga-
Britt.  

 

➢ Beslutades att välja Johan Lundgren till ordförande.  
 

c. Debattartikel (se bilaga)  
 

➢ Beslutades att publicera debattartikeln på FoUs blogg.  
 

d. Ny mötestid i juni  
 

➢ Beslutades att sätta det nya mötesdatumet till den 12e juni kl 14-16.30.  
 

e. Utvecklingsgrupper: Utformning av rapport utvecklingsgrupper & förslag på 
upplägg nästa år (se bilagor)  

 
Det diskuterades om hur diskussionerna i grupperna kan föras på vetenskaplig grund. 
Ska de samlas kring teman eller ska det vara samma grupp under hela året? Vikten av 
att utvecklingsledaren styr en balanserad diskussion lyftes. Utformningen av rapporten 
ser bra ut.  

 

➢ Beslutades att Elena är med nästa gång för att se hur de bäst ska utformas och 
utvecklas.  

 
f. Stöd för DiL:s projekt  

 
Elena meddelade att projektet går ut på att får doktorander att komma till skolor för 
att prata om sin forskning. Det skapar möten mellan elever och doktorander, med mål 
att uppmuntra elever att söka sig till högre utbildning. Det lyftes att det är ett för stort 
hopp mellan var projektet befinner sig nu, med en kommun, till ett FoU projekt med 
alla kommuner. Elena ska träffa förvaltningschefen för mer information och 
kvalitetssäkring.  

 

➢ Beslutades att bordlägga beslutet tills Elena har träffat samordnaren av DiL:s 
förvaltningschef.  

 
g. Stöd till Historielärarnas förening med utskick  

 

➢ Beslutades att be föreningen kontakta de enskilda kommunerna direkt.  
 

h. Tid och plats för nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens  
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En diskussion fördes om att inte lägga det på en lördag, dock på ett lov eller en 
studiedag för att möjliggöra tillgång till skolornas lokaler. Det behöver tas upp på nästa 
förvaltningschefsmöte.  

  

  
6. Övrigt 

 

7. Mötet avslutades  

 


