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Protokoll	för	styrgruppsmöte	FoU-skola	2017-10-06 
	
Plats:	Kommunförbundet	Skåne,	rum	1	våning	2		
Tid:	9–12		
Närvarande:	Roberto	Citterio,	Ewa	Kristensson,	Inga-Britt	Henriksson,	Åsa	Melkersson	och	
Margareta	Serder.			
Anmälda	förhinder:	Bengt	Persson,	Carina	Leffler,	Johan	Lundgren,	Eva	Hallberg,	Tomas	
Ringberg,	Anders	Grundberg	

  
 

1) Mötet	öppnas		

Mötet öppnas, dagordningen godkänns. Anna Clara Örtendahl väljs till mötessekreterare.  

2) Föregående	protokoll		

Protokoll från föregående sammanträde lades till handlingarna utan kommentarer. 

3) Informationsöverföring		
a) Information	från	hörnen	(inkl	Plattformen	på	HKr)		

Skåne Ost-mötet:  

• Anders Jönson presenterade Forskningsplattformen Lärande i samverkan. 
Problematiken kring brist på finansiering till plattformen diskuterades av 
styrgruppen och huruvida material om den ska distribueras på Lärarnas 
skolutvecklingskonferens. Frågor om finansieringen om huruvida det är lämpligt 
att kommunerna finansierar de forskningsprojekt som drivs vid 
Forskningsplattformen. Styrgruppen anser att det är för många frågetecken och 
råder därför Margareta att material om plattformen inte bör delas ut vid Lärarnas 
skolutvecklingskonferens. 

• Margareta kommer att delta i nästa möte med Skåne Ost den 7 november 2017. 

Skåne Nordväst:  

• Finns ingen från hörnet som kan rapportera.  

Malmö:  

• Malmö Stad har påbörjat en process tillsammans med Joni Heard från  
"International School leadership” för att utveckla samarbetet mellan de olika 
nivåerna i förvaltningen.   

Skåne Sydväst:  

• Diskuterade förvaltningschefers arbete med att digitalisera verksamheten.   
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b) Kort	återkoppling	till	styrgruppen	Margareta	(frågor	på	utskickad	text;	
Uppdatering	kring	LSK	2017;	deltagarantal	aktiviteter,	mm	)	

• Margareta presenterar det som hon arbetat med under september (se ”FoU Skola 
september 2017 uppdatering Margareta”). 

• Diskussion kring hur den nya verksamhetsstrukturen inom KFSK påverkar 
Margaretas arbetstid. Det finns en brist på dialog mellan styrgruppen och KFSK i 
beslut om hur arbetstiden skall fördelas. Diskussion om vilka avtal som reglerar den 
vetenskaplige ledarens arbetstid.  
 
Styrgruppen beslutar att Åsa Melkersson ansvarar för att reda ut vilka avtal som 
reglerar frågan samt ansvarar för att ta frågan vidare. Målsättning är att se över 
avtalskonstruktionen fram tills avtalet skall förnyas, det vill säga senast den 1 juli 
2018. 
 
c) Ekonomi	(t.o.m.	aug-17)		

Margareta redovisar ekonomirapporten som visar på minst 100 tkr överskott om 
inget nytt tillkommer. Margareta ska därutöver lägga en uppdaterad version av 
rapporten i styrgruppens gemensamma digitala mapp.  

4) Behovsinventering		
a) Verksamhetsplan	2018			

• Margareta har i uppdrag att lämna en verksamhetsplan till KFSK som tar hänsyn till 
KFSK:s syfte, mål och vision för 2018.  
	
Styrgruppen beslutar att Margareta inkommer med ett förslag till nästkommande 
styrgruppsmöte och sedan presenteras till KFSK. Förslaget skall utgå från det som 
står i Förväntansdokumentet, med undantag från visionsdelen.	

5) Problemlösning		
a) Uppsummering	av	förvaltningschefsträff	-	hur	går	vi	vidare?		

• Margareta presenterar förslag till program till förvaltningschefsträffen och mötet 
diskuterar frågan om vilka som deltar i träffen. För att lösa frågan menar styrgruppen 
att det är viktigt att det finns formulerat hur gruppsammansättningen bör se ut med 
hänsyn till kontinuitet och mandat. Frågan blir även aktuell utifrån vem som bjuds in 
till gruppen.  

Styrgruppen beslutar att Margareta får i uppgift att lyfta frågan till Jan-Åke om att ta 
fram en formulering utifrån kontinuitet, mandat att ta ställning för sin kommun, samt 
en representant per förvaltning.  

• Samtalsledarna för basgrupperna på förvaltningschefskonferensen var nöjda men i 
efterhand väcktes frågan om det är givande att blanda både stora och små kommuner 
i grupperna. Styrgruppen menar att det är en utvecklingsprocess och att det är därför 
är viktigt att avvakta och utvärdera innan förändringar genomförs.  
 
Styrgruppen beslutar att Margareta för vidare styrgruppens åsikter om hur processen 
kommer att gå vidare till med Jan-Åke.  
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• Diskuterar hur de frågeställningar som väcks i respektive grupp lämpligast 
återkopplas till nästa tillfälle.  

• Diskuterar vem som kan bjuda in som samtalsledare till nästkommande tillfälle. Två 
förslag är Malin Frykman och Ann-Marie Taylor. 

 

b) Diskutera	vårt	FoU-seminarium	i	relation	till	nya	"IFOUS	mötesplatser"		

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

c)	Ställningstagande	kring	LSK2018	(avtal	med	VIS	kring	denna	och	kommande	
konferenser)		

• Se mötespunkt 6a. d)	researchED	-	vara	med	som	arrangör	22	september	2018?	
Köpenhamn	eller	Malmö?	Krock	med	LSK?	Studentlitteratur	ej	sponsor	om	
Köpenhamn.	(beslutsunderlag	finns	i	delad	mapp)	

• Se mötespunkt 6b. 
 

e)	Samarrangemang	med	Studentlitteratur	12	mars	2018:	Anthony	Bryk?		
• Beslut är redan fattat om att inte genomföra samarrangemanget.   

 
f)	Fler	regionala	forskarskolor	
• Frågan bordlades till nästa möte.	

	

6) Beslutsfattande  

Avtal	med	VIS	kring	LSK	2017	och	LSK	2018ff		
• Den 10 maj träffade Margareta och Roberto representanter från VIS diskuterade 

avtalet med VIS. Margareta formulerade därefter ett avtal utifrån det som 
diskuterades. De åsikter som VIS hade på avtalet diskuteras under styrgruppsmötet 
och deltagarna för fram sina åsikter.    

Styrgruppen beslutar att inte signera avtalet. 
Styrgruppen beslutar att utvärdera konferensen och sedan besluta framtida avtal. 

 

researchED	 	
• Styrgruppen diskuterar de finansiella risker som det innebär att arrangera 

researchED. Margareta presenterar en skiss på budget som är baserad på Haninges 
budget.  

• ResearchED har vissa kvalitativa krav som måste fyllas och styrgruppen diskuterar på 
vilket sätt reseachED skulle kommunerna till godo. Dessutom diskuterades 
researchEDi relation till de andra projekt som FoU Skola bedriver och de visioner 
som FoU Skola har.  

Styrgruppen beslutar att Margareta ska fortsätta med planeringen, med syftet att vara 
den röst i Sverige som FoU skola enligt förväntansdokumentet ska vara. FoU Skola 
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tar den ekonomiska risken och får stöd av Malmö stad som går in med lokal och 
personal. Beslutet är avhängigt att detta stöd kan fås.   

	
Nästa	möte:	kl.	10-12	den	9	november	2017	Båstad	Riviera	strand.		
	
Protokollet	justerat:	
	
Den	11	oktober	2017	
Margareta	Serder	
	
Den	14	oktober	2017	
Roberto	Citterio	


