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Verksamhetsberättelse FoU skola 2015 
 
FoU skolas verksamhet drivs av en vetenskaplig ledare. Under verksamhetsåret har 
två vetenskapliga ledare avlöst varandra i tjänst. Perioden 2015-01-30 – 2015-03-01 
fanns ingen i tjänst. Fram till 2015-06-30 tjänstgjorde nuvarande vetenskaplig ledare 
25-50 %, därefter heltid, 100 %. 
 
Som verksamhetsstöd finns även en projektassistenttjänst på Kommunförbundet 
Skåne, med uppgift att göra utskick, ta in anmälningar m.m. Under 2015 har 
projektassistenten arbetat 25 %.  
 
 
 

1. Styrgruppen 
 
FoU skolas styrgrupp väljs vid förvaltningschefsmötet i november varje år. Under 
året har styrgruppen bestått av ordförande Kerstin Lingebrant (NV), vice ordförande 
Roberto Citterio (Malmö), ordinarie ledamöter Åsa Melkersson (NÖ), Johan 
Lundgren (SV) och Jonas Åkesson (SÖ), samt suppleanter Eva Hallberg (Malmö), 
Inga-Britt Henriksson (SV), Tomas Ringberg (NÖ) samt Richard Löfgren (SÖ). I 
november valdes Ewa Kristensson att ersätta Richard Löfgren för SÖ. Övriga 
ledamöter omvaldes. 
 
Styrgruppen har haft sex protokollförda möten under 2015, varav ett inramades av 
ett arbetsinternat lunch till lunch (i augusti 2015).  
 
 
 

2. Genomförda aktiviteter 
 

2.1  Förvaltningschefsmöten och hörnmöten 
 
Vetenskaplig ledare har deltagit på samtliga fyra förvaltningschefsträffar under 2015, 
samt vid förvaltningschefsinternatet i november. FoU skola bidrar med inslag på 
dessa möten. På marsmötet presenterade Jan Hylén ett nationellt digitaliserings-
projekt. Till mötet i september inbjöds representanter från IFOUS att presentera sina 
pågående och kommande FoU-program, vilka även medlemskommuner inbjöds att 
kommentera. Vid novembermötet förankrades FoU skolas tankar om arbete på 
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vetenskaplig grund, samt kommande insatser, däribland det regionala rektorsnät-
verket. Dessutom presenterades Malmö stads kvalitetsarbete i förskolan. 
 
Under året besöktes hörnmötena vardera två gånger för en närmare dialog med 
kommunerna om FoU skolas verksamhet. 
 

2.2  Hemsidan 
 
Under året har FoU skolas hemsida www.kfsk.se/fouskola kontinuerligt uppdaterats 
och delvis fått en ny struktur. Detta arbete föranleddes av att Kommunförbundet 
(KFSK) bytte hemsida och därmed behövde ett urval och förnyelse göras. 
 

2.3  Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter, 

RSS. 
 
FoU skola har deltagit på två möten med Regionala samverkansrådet under 2015, i 
maj och december. Därutöver två möten med arbetsgruppen för VFU-forsknings-
samverkan, för vilken FoU skolas vetenskaplige ledare valts till sammankallande.  
 

2.4  Forskning i korthet 
 
Under 2015 har tre områden undersökts som möjliga för publikation i skriftserien 
Forskning i korthet: Nyanländas lärande, Inkludering av barn med särskilda behov 
samt Fritidshemmens verksamhet. Av dessa blev två verklighet: Forskning i korthet 
nummer 1 2015 publicerades i början av november 2015 under rubriken: Inkludering – 
vad säger forskningen? författad av professor Claes Nilholm, Uppsala universitet. 
Numret trycktes i en upplaga av 150 exemplar och finns att beställa på 
www.kfsk.se/fouskola. Den distribuerades också per post i två exemplar till samtliga 
förvaltningschefer i Skåne. I utskicket fanns en flyer med reklam för webbplatsen och 
tidigare nummer av Forskning i korthet. 
FoU skola ingick även avtal med Högskolan i Borås för framtagandet av ett nummer 
av Forskning i korthet om fritidshemmen och fritidspedagogik. Manuskriptet togs 
fram av fil dr Carin Falkner och fil dr Ann Ludvigsson och publiceras i början av 
2016. Det samfinansierades med Sveriges Kommuner och Landsting.  
 

2.5  Fokus: Ledarskap 
 
Styrgruppen tog i augusti beslut om att koncentrera FoU skolas uppdrag till att 
huvudsakligen gälla insatser för att stärka ledarskap på vetenskaplig grund. Nedan 
redogörs för aktiviteter som inletts. 
 
2.5.1  Seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund 
Beslut fattades att under 2015-2016 genomföra en seminarieserie i FoU skolas regi 
under rubriken Ledarskap på vetenskaplig grund. Lokalen är Kommunförbundet 
Skånes lokaler på tiden 15-16.30, och serien riktar sig till skolledare/skolchefer och 

http://www.kfsk.se/fouskola
http://www.kfsk.se/fouskola
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skolpolitiker. I möjligaste mån bjuder FoU skola på föreläsarens arvode. Första 
seminariet hölls den 15 december med nationalekonomen och professorn Jonas 
Vlachos på temat Vad säger egentligen kommunrankingar? Ca 70 personer deltog.  
 
2.5.2  Förvaltningschefsinternat 
Under hösten inbjöds FoU skola att medverka i planeringen av förvaltningschefs-
internatet 12-13 november. Detta resulterade slutligen också i att FoU skola använde 
en del av det uppkomna budgetöverskottet1 till att finansiera två uppskattade 
föredragshållare, Ari Riabacke och Lars Svedberg. Temat var Att leda mellan politik och 
profession. 35 förvaltningschefer deltog.  
 
2.5.3  Regionalt rektorsnätverk  
I dialog med förvaltningscheferna på hörnmöten i Skånes fyra hörn under våren och 
hösten 2015 framarbetades en plan för ett kommande regionalt rektorsnätverk i regi 
av Malmö högskola med namnet Skolledarskap för förändring. Avtal skrevs med Malmö 
högskola i november 2015 och inbjudan till nätverket gick ut till förvaltningarna i 
mitten av december 2015 med planerad start i mars 2016.  
 
2.5.4  Forskarskolan CSIS 
För att stötta huvudmannaskapet i de kommuner som inlett samarbete genom 
Forskarskolan CSIS startade FoU skola ett nätverk för dessa huvudmän. Det första 
mötet ägde rum på campus Helsingborg den 1 december med fem av nio huvudmän 
närvarande: Vellinge, Ängelholm, Burlöv, Karlshamn och Trelleborg. FoU skolas 
vetenskaplige ledare invaldes i CSIS styrelse fr o m september 2015. 
 

2.6 Samverkan med lärosäten 
 
FoU skola har under året haft regelbundna möten med fyra representanter för 
lärosätena i Skåne: Campus Helsingborg; Malmö högskola, Lunds Universitets 
Naturvetenskapliga fakultet samt Högskolan Kristianstad.  
 
2.6.1  LU Campus Helsingborg 
Mötena har resulterat i ett Dialogforum 1 december 2015 på Campus Helsingborg på 
temat Skolutveckling på vetenskaplig grund. 115 deltagare besökte Dialogforum denna 
dag.  
 
2.6.2  LU Naturvetenskapliga fakulteten 
Samarbetet har resulterat i att en fortbildningsdag under paraplyet Den nya 
lärarfortbildningen genomfördes 27 oktober 2015. FoU skola stod för utskick och 
bistod med frågor till utvärderingen. 162 lärare deltog i fortbildningen.  
Vetenskaplig ledare för FoU Skola adjungerades till ett styrelsemöte för Nationellt 
Resurscentrum för Fysik för att presentera FoU Skolas verksamhet. 
 
 

                                                 
1 Vilket berodde på att tjänsten för vetenskaplig ledare ej varit tillsatt under några månader under 
2015.  
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2.6.3  Högskolan Kristianstad (HKr) 
Samverkan med HKr har huvudsakligen resulterat i idéer om samverkan mellan 
huvudmän och högskola kring forskarutbildade lärare/lektorers tjänster. Första 
mötet om detta ägde rum 5 december 2015, med representanter för HKr, 
Kristianstad kommun samt FoU skola och fortsätter kommande verksamhetsår. 
  
2.6.4  Malmö högskola 
Samverkan med Malmö högskola har huvudsakligen utmynnat i utvecklingen av det 
tidigare nämnda regionala rektorsnätverket Skolledarskap i förändring. FoU Skola 
medverkade även vid uppstarten av en gemensam forskningsplattform mellan Malmö 
stad och Malmö högskola. 
 

2.7  Samverkan med andra FoU-aktörer 
 
Under året har ett flertal aktörer kontaktats av alternativt kontaktat FoU skola. Några 
kontakter är exempelvis FoU Stockholm stad som besöktes 21 september och 11 
december 2015, Skolforskningsinstitutet, som besöktes 21 september 2015, samt 
stiftelsen IFOUS som FoU skola haft täta kontakter med. Stockholm Teaching and 
Learning Studies besöktes den 11 december 2015 i sällskap med representanter från 
lektorerna i Malmö stad samt PI Malmö. FoU skola har även etablerat ny kontakt 
med Vetenskap i skolan, VIS. 
 
Enligt gällande avtal genomfördes tre möten med avdelningschef på PI Malmö. Till 
två av dessa inbjöds utvecklingschef på Barn- och fritidsförvaltningen i Helsingborg 
stad. Syftet med mötena är att öka insynen och möjligheten till samverkan mellan 
verksamheterna. 
 
FoU skola rapporterade om sin verksamhet i KFSK:s Advisory Board den 28 
september. FoU skola inledde även ett närmare samarbete med de andra FoU-
verksamheterna på KFSK (Samhällsbyggnad och Socialtjänst), bland annat med 
målet att ha en samsyn kring kommunikationen med medlemskommunerna.   
 

2.8  Kartläggning av forskarutbildade lärare 
 
Under hösten 2015 inleddes en kartläggning av forskarutbildade lärares uppdrag. 
Syftet var att uppdatera bilden av hur många forskarutbildade lärare som arbetar i 
regionen, samt att få djupare kunskap om hur deras uppdrag utformats och vilka 
hinder och möjligheter som föreligger för att skapa tjänster för denna nya yrkesgrupp 
med kommuner som arbetsgivare. Fyra djupintervjuer med sammanlagt åtta 
lektorer/forskarutbildade lärare genomfördes under 2015 och ytterligare lika många 
planerades in för kommande år. Början till en enkät för kvantitativ kartläggning togs 
fram. FoU skola har inlett samtal med SKL kring framtida publicering av resultaten. 
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2.9  Analysgrupper 
 
Under våren framarbetades ett avtal som var juridiskt möjligt att ingå med universi-
tetet i Twente och Datateam Partners gällande The Datateam® Procedure. 13 skolor 
i fyra kommuner (Malmö, Landskrona, Lund och Helsingborg) blev så småningom 
deltagare i pilotprojektet som i Sverige erhöll benämningen ”Analysgrupper”. I mars 
och i maj hölls två informationsmöten för kommuner som anmält intresse. FoU 
skola utlyste tjänster för analysgruppscoacher, dessa tillsattes dock slutligen av sina 
respektive kommuner. 25 augusti arrangerades en heldagsutbildning för de sex 
coacherna. Den 26 augusti arrangerades två halvdags-kickoffer på Hotell Lundia i 
Lund för de13 ingående analysgrupperna under ledning av utbildade från Datateam 
Partners. Under året har kontinuerliga samtal förts med Studentlitteratur inför 
kommande utgivning av den svenska översättningen av boken om analysgrupper. För 
Datateam Partners räkning korrekturlästes den svenska översättningen av manualen. 
Bidrag till coachernas tjänster har rekvirerats från Region Skåne, samt administrerats 
till de tre kommuner som garanterats bidrag. Skolornas deltagaravgifter till Datateam 
Partners har administrerats via KFSK/FoU skola. Under året har fyra Skypemöten 
med Twente genomförts, samt två nätverksmöten för coacherna med syfte att lösa 
problem som uppstår samt utbyta erfarenheter. En ansökan till KEFU om medelför 
att beforska analysgrupperna gjordes, men ansökan avslogs. 
 

2.10  Konferensdeltagande 
 
FoU skola deltog i Skolportens Skolledarkonvent i Stockholm 24-25 november 2015. 
Där etablerades kontakter för kommande evenemang i Skåne. 
FoU skola deltog på invigningen av Nationellt Centrum för Naturvetenskens 
Didaktik (NATDID) i Norrköping den 22 oktober, där temat var 
vetenskapskommunikation. 
 

2.11  FoU-kurser Bedömning för lärande (BFL) och processledning 
FoU skola har under året erbjudit fyra kurser, riktade till förstelärare/processledare. 
Under året har tre BFL-kurser varit igång; en på AF i Lund, en på PI Malmö och en 
på Campus Helsingborg. Samtliga har haft 30 anmälda/betalande. BFL 2 avslutas i 
januari 2016 och BFL3 avslutas i april 2015. BFL1 fick mycket bra utvärdering. 
Processledningskursen har genomförts i Campus Helsingborgs lokaler och haft 60 
anmälda/deltagande. Kursen avslutas i januari 2016. För att kunna ge kursledarna 
nödvändigt stöd anlitades under året utomstående personer som kursvärdar. Samtliga 
kurser har genomförts i samarbete med Barn- och Fritidsförvaltningen, Helsingborg 
stad. 
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3  Avslutning 
 
FoU skola har under året inlett en mängd fruktbara samarbeten med aktörer såväl i 
som utanför Skåne. Det är hög närvaro på förvaltningschefsträffarna där FoU skolas 
verksamhet i huvudsak kommuniceras. Till de olika arrangemang som ägt rum i FoU 
skolas regi eller i samverkan med FoU skola har det i samtliga fall varit många 
anmälda. Det ses som ett hoppfullt tecken på att verksamheten fyller ett behov. 
 
Inför 2016 är förhoppningen att kunna få ett tätare samarbete med de andra större 
regionala kommunförbundens FoU-verksamheter, samt att nå ut till ytterligare flera 
med vår verksamhet.  


