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Protokoll styrgruppsmöte FoU skola 2019-05-17 
  
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, 2 vån. Röda rummet. 
Tid 14:00-16:30 
Närvarande: Hans Dahlqvist (ordförande), Elena Zukauskaite, Mats Jönsson, Åsa Melkersson, 
Rose-Marie Bergman, Anders Grundberg, Ewa Kristensson, Clara Holmberg (sekreterare) 
 

1) Mötet öppnas  

 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes.  

 

2) Föregående protokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes. 

3) Information/Diskussion 

 

a) Presentationsrunda och kort framåtblick 

b) Mötet inleddes med en presentationsrunda. Då många är nya i styrgruppen 

beslutades det att alla ska läsa igenom det förväntansdokument som finns för FoU 

Skola. Vid förslagsvis nästa möte ska ledamöterna därefter formulera gemensamma 

mål och vad de vill leverera till kommunerna framöver. Elena lyfte vikten av att 

stödja kommunerna i deras FoU-arbete på kommunnivå genom att hitta synergier 

mellan olika kommuner, vilket skulle bidra till en mer effektiv resursanvändning. 

c)  Rektorsnätverk 2019/2020 och utvecklingsgrupper 2019/2020 

Elena meddelade att båda grupperna är öppna för anmälan. Just nu har 12 rektorer anmält 
sig till nätverket. Styrgruppen får gärna påminna rektorerna i sina kommuner. 
 
Utvärderingen från förra årets utvecklingsgrupper var positiv trots vissa friktioner. Just nu är 
en person anmäld. Styrgruppen diskuterade att grupperna bör formas så att personerna i 
nätverket har likartade roller. I den praktiska gruppen ska det exempelvis bara vara 
utvecklingsstrateger.  Styrgruppen ska informera om utvecklingsgrupperna via sina kanaler.  

d) Konferens med Timperley – uppdatering 

Det är 110 anmälda deltagare från FoU Skolas kommuner och alla som anmält sig får en 
plats. Det är rektorer, utvecklingsstrateger, förvaltningschefer och lärare från 16 kommuner i 
Skåne som deltar.  

e) Ost hörnmöte – återkoppling 

Elena meddelade att hon besökt östra Skånes sammanslagna hörnmöte. Elena presenterade 
behovsanalysmodellen i syfte att få input för en vidareutveckling av modellen. En uppdaterad 
modells presenterades sedermera på förvaltningschefskonferensen. Elena hade fungerat som 
stöd i planeringen av osthörnets möte. Osthörnet tar med sig att en tydlig tematisering 
underlättar strukturen på mötena och gör dem mer meningsfulla.  
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f) LSK 2020 – återkoppling 

Elena har fört en dialog med Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, som kommer stå 
för lokalen och maten under konferensen. SFF har även meddelat att många lärare kan 
närvara då flera skolor kommer att planera in en utvecklingsdag då. Lokalen har 270 platser, 
men konferensen kan ta in 300 personer om de live-sänder de större föreläsningarna från ett 
annat rum.  
 

➢ Styrgruppen beslutade att sätta deltagarantalet till 300 personer, varav 100 platser är 

öronmärkta till Helsingborg.  

Styrgruppen diskuterade olika saker som bör beaktas i planeringen av en större konferens. 
För det första behövs det 40 bidrag. I år hade de 24 och fick ligga på för att få in så många. 
Helsingborg har lovat att skicka in minst 10 bidrag, vilket underlättar. Styrgruppen ska hjälpa 
till att kommunicera ut information till rätt personer, som kan skicka in bidrag. Då det 
tidigare varit problem med granskningen, har arbetsgruppen för LSK föreslagit att 
strategerna ska samla dem som vill skriva och agera skrivstöd under processens gång. Syftet 
är att höja kvaliteten. 
 
Styrgruppen diskuterade även betydelsen av att det är FoU Skola som håller ihop konceptet 
LSK. Konferensen har initierats av FoU Skola, som även framledes bör vara den 
organisatoriska huvudaktören bakom konferensen. Styrgruppen diskuterades även hur ofta 
konferensen borde äga rum för att balansera kontinuitet och ambitionen att undvika att det 
känns för sällan.  

g) LSK 2019 – Syntes (se bilaga) 

Elena meddelade att arbetet har satts igång och att de haft ett möte i april. 11 bidrag från 
olika kommuner har föreslagits vara med. 29/11 ska bidragen skickas in, och den 17/1 ska 
syntesen lanseras.  

h) LSK: hemsida: https://kfsk.se/skolutvecklingskonferensen/ 

Hemsidan är omgjord. Konferensens olika delar har samlats ihop för att underlätta 
kommunikationen. Det finns information på hemsidan om hur man kan ansöka med sitt 
bidrag.  

i) FoU Skolas hemsida 

Elena föreslår att allt som är svårt att uppdatera tas bort från hemsidan i syfte att öka 
läsbarheten och relevansen. Bloggen och de olika aktiviteterna ska ligga kvar.. Elena ska 
precisera vad som tas bort och ta fram ett förslag till nästa möte.  

j) Behovsanalys – återkoppling efter FC maj 10 samt upplägg för workshop  

Information om behovsanalys har skickats till alla förvaltningschefer före 
förvaltningschefsmötet. Idén har fått positiv återkoppling från förvaltningschefsgruppen och 
även stora kommuner vill vara med och jobba med processen. Det har varit svårigheter att få 
fram informationen till strategerna via förvaltningscheferna. Elena meddelar att det är bra 
om även de som inte vill jobba med behovsanalysen jobbar med LSK.   

k) HSS konferens – återkoppling 

FoU hade paneldebatt om ULF och spridning av kunskapstillgångar som skapas inom ULF. 
Uppsalas och Göteborgs noder var representerade. FoU hade också en session med 
presentationer om olika praktiknära forskningsprojekt. Presentationen fick många besökare. 
Konferensens keynote om AI Amy Loufti var väldigt bra. Det har publicerats ett blogginlägg 
där man kan läsa om den andra keynoten.    

l) Samverkansperspektivet och FoU Skola 

https://kfsk.se/skolutvecklingskonferensen/
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I ljuset av den senaste tidens diskussioner om vilken typ av samverkan Skånes kommuner vill 
ha, diskuterade styrgruppen samverkan i relation till FoU Skola. Diskussionen handlade om 
vilka sätt FoU Skola kan lyfta upp samverkansperspektivet på en högre nivå och konkretisera 
hur skola på vetenskaplig grund bygger på samverkan. En central del av FoU Skolas arbete är 
att dess betydelse inte bara kan mätas i vad en enskild kommun får ut från det direkt, utan 
också vilka indirekta fördelar en kommun får från skolutveckling i alla Skånes kommuner.  
 
Styrgruppen diskuterade även hur man kan skapa en förståelse för att samverkan bygger på 
att vi tagit på oss gemensamma åtaganden, och att man inte kan välja vilka delar som man vill 
ta del av. Börjar olika kommuner plocka russinen i kakan kommer de gemensamma 
åtagandena inte att kunna bestå. Diskussionerna om att eventuellt upphöra med samverkan 
inom olika områden måste genomsyras av en förståelse för vilka konsekvenser det får för 
den regionala samverkansprocessen i stort.  
 
Mötet kommer fortsätta diskussionerna om samverkan framöver och även lyfta frågan på 
nästa förvaltningschefsmöte den 20/9. 
 

4) Beslutsfattande  

 

a) FoU styrgrupp – val av vice-ordförande 

 

➢ Beslutades att välja Mats Jönsson till vice-ordförande. 

 

b) Nätverk för särskola 

Vid förra styrgruppsmötet lyftes frågan om att starta ett nätverk för särskola på vetenskaplig 
grund. Styrgruppen ser många fördelar med ett sådant nätverk. Det skulle omfatta både 
grund- och gymnasiesärskola samt sär-vux. Elena ska räkna på budgeten igen och 
återkomma. Styrgruppen ska hjälpa till med att nå ut till rektorerna.  

 

➢ Beslutades att starta upp ett nätverk för särskola på vetenskaplig grund.  

 
c) Internat 11-12 september – lokalen 

 

➢ Beslutades att lämna valet av lokal till Hans och Elena.   

 

d) ULF konferens – December 3 

Vid det senaste ULF mötet kom det upp ett önskemål att FoU Skola ska vara 
sammankallande för ULF-konferensen. Tanken är att få 10 deltagare från varje kommun från 
olika roller och positioner. I så fall skulle FoU Skola boka lokal och skicka ut inbjudningar, 
men innehållet sättas ihop gemensamt med andra som ingår regional samordningsgrupp för 
ULF. Styrgruppen ser det som ett bra tillfälle att nå ut till politiker om vikten av skola på 
vetenskaplig grund.   
 

➢ Beslutades att FoU Skola tar på sig rollen som sammankallande för ULF konferensen.  

 

5) Övrigt 

Elena kontaktades av Malmös förskoleförvaltning angående en konferens om kvalitet och 
måluppfyllelse i förskolan våren 2020. Elena har skickat ut inbjudningar till att vara med i 
arbetsgruppen som kommer bestå av Svedalas kommun, Malmö kommun och Klippans 
kommun. FoU Skola kommer vara sammankallande men äger inte frågan.   
 



  

Kommunförbundet Skåne  4(4) 

6) Mötet avslutades.  

 


