
  
 

 

 

Kommunförbundet Skåne 

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

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

 

       

 

Protokoll styrgruppsmöte FoU-skola 2018-03-14 

 
 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, vån 2  
Tid 9.30 -12:00 
Närvarade: Margareta Serder, Roberto Citterio, Inga-Britt Henriksson, Åsa Melkersson, Johan Lundgren, 
Carina Leffler, Alexander Brydon (sekreterare) och Ali Alzawe (språkpraktikant). 
Särskild utredare Cecilia Christersson deltog under första halvan av styrgruppsmötet.  
 
1 Mötet öppnas  
Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 
2 Föregående protokoll  
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 
3 Cecilia Christersson berättar om sitt arbete med utredningen ”Praktiknära skolforskning i 
samverkan”. 
 
Cecilia berättar om sitt arbete som särskild utredare, vad uppdraget är i utredningen och vad 
utredningen har nått för slutsatser. Cecilia berättar bl.a. om ”improvement science” och 
”förbättringsloopen”. Cecilias presentation ska skickas ut till styrgruppen. 
 
4 Informationsöverföring  
a) Försöksverksamheten för praktiknära forskning – ”Ulf-avtal” samt plan för forskarskolor 
(Margareta) 
 
Styrgruppen diskuterade innehållet i utkastet kring ”Plan för forskarskolor” som Margareta 
Serder har skickat ut inför sammanträdet. Områden som diskuteras är FoU:s roll kring 
stödjandet av forskning inom skolverksamheter, att säkerställa vetenskaplig kompetens inom 
kommunerna, att öka undervisningens kvalitet m.fl. Innehållet i planen justerades löpande i 
samband med mötet. 
 
Styrgruppen diskuterade om Kommunförbundet Skåne och FoU Skola har möjlighet att skapa 
avtal på Skåne-nivå beträffande Ulf-avtalet. Möjligheten till detta ska ses över. 
 
b) Kort återkoppling till styrgruppen från Margareta 
Punkten parkeras till kommande styrgruppsmöte. 
 
c) FC-träffen, planering 18 maj samt nästa läsår 
Ett förslag på program till FC-träffen har skickats ut inför mötet. Förslaget är förankrat hos 
avdelningschef Jan-Åke Johansson. 

➢ Beslutades att programförslaget godkänns. 

d) Ansökningar om biträdande vetenskaplig ledare 
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Punkten parkeras till kommande styrgruppsmöte. 
 
5 Behovsinventering  
Vilka frågor ska vi föra in och driva i Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda 
verksamheter? 
 
Punkten parkeras till kommande styrgruppsmöte. 
 
6 Problemlösning  
Ulf-avtalet och överenskommelser med lärosätena 
 
Den 5 april klockan 15-17:00 sker ett uppstartsmöte angående Ulf-avtalet. 
Då Roberto inte har möjlighet att närvara skall Carina träda in i hans ställe. De som deltar 
ombeds plocka upp frågan om en gemensam förståelse kring praktikutvecklande forskning för 
kommunerna och att ha samverkan kring det samt att lyfta frågan om ett gemensamt avtal för 
kommunerna. 

➢ Beslutades att Carina Leffler, Johan Lundgren och Inga-Britt Henriksson får mandat att 

fatta beslut åt styrgruppens vägnar vid mötet. 

7 Beslutsfattande 
a) Rektornätverket 

➢ Beslutades att gå vidare med rektorsnätverket även nästkommande läsår. 

8 Övrigt 
Plan för utvecklingsgruppen inom ramen för FoU Skola. 
 
Styrgruppen diskuterar om att skapa utvecklingsgrupper som ses där en samtalsledare leder 
träffarna. Ett cirka pris för samtalsledare har getts till Margareta men priset anses vara högt. 

➢ Beslutades att gå vidare med förslaget om utvecklingsgrupper och att försöka förhandla 

ner priserna för samtalsledare. 

 
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Roberto Citterio   Margareta Serder 
 

 


