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FÖRVÄNTANSDOKUMENT FOU SKOLA 
 
FoU Skola är en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skånes verksamhetsområde 
barn och utbildning. Visionen och syftet för verksamheten är reglerad enligt avtal mellan FoU Skola och 
medlemskommunerna. Enligt detta avtal är syftet dels att utveckla samverkan kring forskning och 
utveckling, skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund som medför en 
förändring av verksamheten/praktiken, dels att styra forskning mot för kommunerna intressanta 
områden – praktikstyrd forskning. Visionen för arbetet är: ”En skola på vetenskaplig grund”.  
 
I detta dokument redogörs för vilka behov FoU Skola förväntas att svara mot, samt hur organisationen 
arbetar för att göra det. Förväntansdokumentet är framtaget av FoU Skolas styrgrupp och beslutat av 
Kommunförbundet Skånes förvaltningschefsnätverk 2017-09-22.  
 

Utvärdering  
Utvärdering av hela dokumentet ska ske efter tre år, senast 2020-06-30. Utvärderingen bör fokusera 
kvalitet och inte kvantitet. Utvärderingen av förväntansdokumentet ska ske genom en självvärdering i 
styrgruppen som därefter speglas i hela förvaltningschefsgruppen.  
 
Utvärdering av punkter under rubriken Genomförande ska ske varje år i samband med bokslut. 
Utvärderingen bör fokusera kvalitet och inte kvantitet. Utvärderingen ska ske genom en självvärdering i 
styrgruppen som därefter speglas i hela förvaltningschefsgruppen. Punkter under rubriken 
Genomförande ska sedan revideras i FoU Skolas styrgrupp varje år. 
 
Behov 
Att kunskaper och erfarenheter som uppnåtts i en kommun eller i en del av regionen kommer andra 
delar av regionen eller andra kommuner tillgodo. 
 
 

► FoU Skola organiserar för samlärande utifrån ett vetenskapligt perspektiv 
så att samverkan mellan olika nivåer och aktörer i skolsystemet och i regionen sker 
genom gemensamt lärande och gemensamma mötesplatser.  

 
Genomförande 
 

- Lärarnas Skolutvecklingskonferens i Skåne genomförs för lärare, lektorer och skolledare. 
- Förvaltningschefskonferensen inom Kommunförbundet Skåne organiseras för gemensamt 

lärande och erfarenhetsutbyte mellan förvaltningschefer i FoU Skolas medlemskommuner. 
- Regionala skolledarnätverk organiseras för skolledare från olika delar av Skåne och från 

kommuner med olika förutsättningar. 
 

Behov 
Att säkerställa att det finns tillräcklig och relevant kunskap och kompetens tillgänglig för alla huvudmän i 
Skåne, så att skolans utbildning i samtliga kommuner i regionen kan vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. 
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► FoU Skola stödjer utvecklingsarbetet kring forskning inom och med skolan med 
målet att personal med vetenskaplig kompetens1 utbildas, används, behålls och kan 
cirkulera i regionen och i kommunernas tjänst. 
 

Genomförande 
 

- FoU-seminarier arrangeras som en mötesplats för lektorer och annan personal som arbetar med 
FoU inom Skånes utbildningsförvaltningar, där frågor som är angelägna ur ett 
forskningsanvändningsperspektiv ges plats, problematiseras och fördjupas.  

- FoU Skola stödjer regionala och nationella initiativ för forskarskolor för lärare och andra typer av 
forskning/praktik-samarbeten mellan lärosäten och kommuner. 

- FoU Skola medverkar till produktionen av ny, verksamhetsrelevant kunskap. 
 
Behov 
Att möta kunskapsutvecklingen på utbildningsområdet genom kontinuerlig kompetensutveckling av hög 
kvalitet för skolorganisationens personal.  
 

► FoU Skola identifierar vilka behov av kompetensutveckling på utbildningsområdet 
som är gemensamma för ett flertal kommuner i regionen.  
► FoU Skola initierar och för dialog med för ändamålet mest lämpliga lärosäten för 
regionalt samordnad kompetensutveckling av lärare, skolledare och skolchefer på 
avancerad nivå. 
 

Genomförande 
- FoU Skola initierar behovsidentifierad kompetensutveckling, både i egen regi och i samarbete 

med relevanta aktörer.  
- FoU Skola är en aktiv part inom Jönköping University/Skolchefsinstitutets verksamhet och 

verkar där för goda och relevanta fortbildningsmöjligheter för nuvarande och blivande 
skolchefer. 

 
Behov 
Att vår regions behov, utmaningar och erfarenheter synliggörs i det nationella sammanhanget i syfte att 
påverka utvecklingen på skolområdet. 

 
► FoU Skola är en röst i skolsverige och signalerar kvalitet. 

 
Genomförande  
 

- FoU Skola driver opinion genom debattartiklar och remissvar.  
- FoU Skola närvarar på nationella arenor för skolutveckling och skolpolitik. 
- FoU Skola deltar i och bidrar till nationella nätverk tillsammans med liknande aktörer. 
- FoU Skola sprider och synliggör verksamhetsrelevant viktig kunskap, bland annat genom 

utgivning av Forskning i korthet. 
 

Kommunförbundet Skåne 
 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

                                                      
1 Med vetenskaplig kompetens avses utbildning på masternivå och däröver.  
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