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 Protokoll för styrgruppsmöte FoU-skola 2018-12-06 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, våning 4 
Tid: 13.00 – 16.00 
Närvarande: Roberto Citterio (ordförande), Elena Zukauskaite, Johan Lundgren, Inga-Britt 
Henriksson, Ewa Kristensson, Rose-Marie Bergman, Hans Dahlqvist, Klara Persson 
(sekreterare) 
 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte godkändes. 
 

3. Budgetuppföljning med ekonom Rahim (årsbokslut) 

 

Ekonom Rahim höll en genomgång av FoU skolas ekonomi och prognos för de båda 

kontona på helåret. De båda kontona har ett fortsatt överskott men det är fortfarande 

några kostnader som inte är med i prognosen och som ska genomföras innan årsskiftet.  

Överskottet minskar normalt sett faktureringen av avgifter för kommuner följande år. 

Diskussion har pågått angående möjlighet att använda överskottet till verksamhet under 

2019. Vid frågor om detta hänvisar Rahim det till Dorthy. 

 

Jan-Åke påminner via Elena om att skicka in fakturor för registreringsavgift till ICSEI. 

Styrgruppen bör skicka bekräftelsen för konferensregistrering till Jan-Åke.  

 

4. Beslutsfattande 

a) Avgift FoU Skola  

Styrgruppen utgick från ett underlag med förslaget att avgiften för 2019 års FoU skola 
sätts till 1 kr per kommuninvånare utan nedjustering för 2018 års överskott. Överskottet 
beror på övergångsperioden i rekrytering av ny vetenskaplig ledare och är ämnat att 
användas för att finansiera lärarnas skolutvecklingskonferens 2019, och gynnar på så vis 
alla FoU skolas medlemskommuner. 

➢ Beslutades att styrgruppen står bakom förslaget att ha samma avgift för kommunerna år 
2019, och att överskottet används till finansiering av lärarnas skolutvecklingskonferens, 
Jan-Åke är ämnad att ordna det rent praktiskt. 

b) Hantering av ordförandeskap för FoU-skola  
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På grund av rollen i Malmö stad väljer Roberto att tacka nej till fortsatt ordförandeskap i 
FoU skolas styrgrupp, men kommer fortsatt sitta kvar som hörnrepresentant. Roberto 
föreslår att vice ordförande Johan Lundgren tar över ordförandeskapet tills vidare, vilket 
godtas med förbehållningen att ett nytt beslut tas i början av nästa år. 

➢ Beslutades att Roberto lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Johan 
Lundgren, och ett nytt beslut ska tas för vårens ordförandeskap. 

c) Lärarnas skolutvecklingskonferens: Keynotes  

Styrgruppen har på förhand tagit del av förslag på möjliga teman och talare under 
Lärarnas skolutvecklingskonferens. Elena berättade att 26 bidrag kommit in för lärarnas 
skolutvecklingskonferens och att arbetet med granskning är igång. Det är svårt att avgöra 
hur många som anmäler sig till konferensen, vilket är avgörande för hur sessioner och 
keynotes ska organiseras. Utifrån utvärderingar från förra skolutvecklingskonferensen 
framgår det att det kan vara bra att ha något mer engagerande på eftermiddagen. Bra 
keynotes kan dessutom dra fler personer. Även en moderatorledd efterföljande 
diskussion lyftes som förslag. 

Utgångspunkten kan vara att sätta ett volymmål för antal deltagare, som styrgruppen 
sedan tar med till förvaltningsgruppsmötena.  

➢ Beslutades att volymmålet för antal deltagare är 200 

Med det volymmålet krävs något mer engagerande på eftermiddagen. Ett flertal namn på 
potentiella keynotes lyftes, däribland James Nottingham, Jonna Bornemark och Fredrik 
Alven. Även moderatorer utan koppling till forskning lyftes som Johan Wester och Emil 
Jensen, men FoU skola handlar om skola på vetenskaplig grund, och vetenskap bör föras 
fram till lärare. Efter fortsatt diskussion lyftes förslag om föreläsare Leo Razzak och 
möjligheten att koppla samman det med Fredrik Alven. 

➢ Beslutades Elena kollar upp förslaget med Leo Razzak och Fredrik Alven som keynotes 
på lärarnas skolutvecklingskonferens. 

Elena föreslår vidare att annonsera om nästa konferens på konferensen i mars.  

➢ Beslutades Tar upp annonsering om nästa skolutvecklingskonferens som 
diskussionspunkt nästa möte. 

c) Mötestiderna 2019  

Föreslagna mötestider diskuterades för det kommande året. Styrgruppen är överens om 
att fredagar generellt är en bra dag, med start kl. 14. Elena bjuder in till mötena via mail 
för inbokning i kalender.  

➢ Beslutades följande mötestider för 2019: 
24/1 14-16.30 
8/3 14-16.30 
5/4 14-16.30 
17/5 14-16.30 
7/6 14-16.30 
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28/8 14-16.30 
11–12/9 internat lunch – lunch 
18/10 14-16.30 
7/11 10-12 före gåsamiddag. 
6/12 12-16.30 (inleds med jullunch) 

e) Mötestid med Stephan Rapp  

Elena har varit i kontakt med Stephan Rapp och han vill gärna träffa styrgruppen 

angående kurserna som är inriktade på förvaltningsnivå. 

➢ Beslutades att Elena föreslår möte med Stephan Rapp 24/1 ca en timme, alternativt 

något av de andra inbokade styrgruppsmötena. 

 

f) Övriga beslut fattade under mötet 

➢ Beslutades: Styrgruppen ställer sig bakom verksamhetsberättelsen för 2018. 

➢ Beslutades: Styrgruppen står bakom att nuvarande referensgrupp fortsätter.  

5. Informationsöverföring 

a) Kort återkoppling till styrgruppen från Elena om ingång till tjänsten  

Elena har på förhand delat med sig av delar av hennes påbörjade arbete med 
verksamhetsberättelse, och utvärdering av förväntansdokument och har jobbat mycket 
med lärarnas skolutvecklingskonferens, där granskning av bidrag nu ska ske. Det finns en 
mall för feedback som Elena kan skicka till styrgruppen. 

Elena vill besöka hörnen men även förvaltningar. Kan göra det till en heldag med 
hörnmöten först och sedan till exempel föreläsa eller informera om FoU skola. Det är ett 
bra sätt att marknadsföra FoU skola. När Elena kontaktar hörnen för möte kan hon se 
om det finns intresse, och om det funkar rent logistiskt.  

Ordförandeskapen för hörnmöten diskuterades och det skiljer sig åt i de olika hörnen. 
Roberto och Inga-Britt tar med sig frågan om ordförandeskap till sitt hörn, med förslaget 
att ha samma ordförande i ett år. 

b) Återkoppling från samordningsgruppsmöte ULF-avtalet 5/12  

Elena återkopplade om samordningsgruppsmötet för ULF-avtalet den 5/12. 
Universiteten ska skicka ut sina verksamhetsplaner för hur de förhåller sig till ULF och 
kommunerna ska se hur de kan komma in i det. Viss oklarhet till hur samordningen ska 
gå till mellan de oberoende verksamheterna. Till nästa möte ska alla i gruppen skriva ner 
vad de vill åstadkomma. 

Därmed lyftes att de beslut som tas i styrgruppen måste vara tydliga för vad som 
förväntas av grupper. 

Gruppen ska träffas för möten tre gånger under våren, Elena kommer att föreslå till 
gruppen att fokusera på ett konkret moment som examensarbete, vilket kan göra det mer 
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meningsfullt. Det kan också kopplas samman med kunskapsbanken för fortbildning och 
forskarskolor. 

ULF beslutas i kommande vecka, allt är godkänt från förvaltningschefer och lärosäten. 

c) Lärarnas skolutvecklingskonferens – uppdatering  

- Behandlades tidigare under mötet. 

d) Verksamhetsberättelse 2018  

Styrgruppen har på förhand tagit del av verksamhetsberättelsen för FoU skola 2018, som 
ska in i samband med bokslutet. Styrgruppen ställer sig bakom verksamhetsberättelsen. 

d) Kurser på Skolchefsinstitutet  

Har behandlats tidigare under mötet. Tre kurser under hösten 2019. Elena tar med frågan 
om kostnad till Stephan Rapp. 

6. Behovsinventering 

a) Vilka frågor behöver vi lyfta på förvaltningschefskonferens 14/12? (Lärarnas 
skolutvecklingskonferens; fortbildning skolchef på JU samt kunskapsbank; 
finansiering FoU Skola)  

• Skolutvecklingskonferensen - Anmälan öppnar snart, Elena sprider det via 
mejlutskick och det läggs upp på facebook och twitter.  

• Ekonomin kan tas upp gällande att överskottet kan användas till Keynote på 
skolutvecklingskonferensen. 

• Revidering av förväntansdokument bör förankras.  

Forskarskolornas roll bör lyftas först i januari efter att det diskuterats i styrgruppen. 
Elena behöver ge sin bild av det innan det lanseras ut. Kunskapsbanken för vidare 
utbildning och forskning diskuterades. Det lyftes att kunskapen måste förvaltas och 
omsättas i något för att investeringen ska generera ett ömsesidigt utbyte. Inte läge att 
ta upp forskningsskola och kunskapsbank nu utan det måste först diskuteras i 
styrgruppen ordentligt, förslagsvis i januari. 

b) Plan för Elenas besök på hörn och förvaltningar  

Elena måste få tillgång till hörnens mötestider. Styrgruppen kan skicka datum när hörnen 
träffas, alternativt se till att Elena får kontakt med dem. Jan-Åke kan även bjuda in Elena 
till Google drive så kan hon se alla mötestider. 

c) Referensgrupp för Elena  

Margareta hade en referensgrupp med hörnrepresentanter som hon träffade regelbundet. 
Elena skickar förfrågan till tidigare representanter om de vill deltaga i fortsatt 
referensgrupp, vilket styrgruppen står bakom. 
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d) Utvärdering och uppdatering av förväntansdokument  

Styrgruppen har på förhand fått tillgång till en utvärdering av förväntansdokument för 
FoU skola 2018, där genomförandet kopplat till varje definierat behov beskrivits. Elena 
presenterade punkterna varav vissa diskuterades mer ingående. 

• I stället för att ge lärarnas skolutvecklingskonferens som konkret genomförande kan 
genomförandet vara återkommande mötesplats för lärare och skolledare. Detta 
eftersom konferensen inte nödvändigtvis sker varje år. 

• Hur förvaltningschefskonferensernas gruppdiskussioner ska organiseras lyftes, och 
tas med till fortsatt diskussion.  

• Betona att FoU skola stödjer forskarskolor snarare än skapar eller initierar dem.  

• I stället för att skriva att FoU skola medverkar till produktionen av kunskap bör det 
stå att FoU skola medverkar till spridning och kan bidra till produktionen av ny 
kunskap.   

• Enskilda aktörer skrivs inte ut och därmed tas punkten om Jönköpings University 
bort. 

• Behovet att driva opinion genom debattartiklar och remissvar diskuterades och Hans 
visade en text han skrivit som exempel på att bilda opinion. FoU skola kan stå bakom 
artiklar och lyfta goda exempel från svensk skola. Kan publicera på SKL 
skolchefsnätverk men också i dagstidningar. Förslagsvis kan Hans eller Elena skriva 
något för att sedan diskuteras i styrgruppen och se om styrgruppen kan ställa sig 
bakom. 

• Meningen om utgivning av forskning i korthet tas bort. 

Elena reviderar förväntansdokumentet och kontaktar kommunikationsavdelningen för 
rätt layout innan publicering på hemsidan. En reviderad version av utvärderingen skickas 
också ut till styrgruppen. 

e) Verksamhetsplan 2019  

Elena gör en grund för verksamhetsplanen till januari som sedan kan diskuteras i 
styrgruppen. 
 

7. Problemlösning 

a) ULF-avtalet. 1) Hur arbetar vi vidare med ULF? 2) Kan samordningsgrupp få utökat 
uppdrag?  

Mandatet till samordningsgruppen kan inte styrgruppen ge utan det måste tas upp i 
förvaltningschefsgruppen.  

b) Plan för fortbildning och forskarskolor. Hur skapar vi kunskapsbanken?  

- behandlades tidigare under mötet. 

c) Lärarnas skolutvecklingskonferens: 1) Spridning i hörnen och ut till skolorna 2) 
finansiering 

- behandlades tidigare under mötet. 


