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Verksamhetsplan FoU Skola 2019 
FoU Skola ska verka för en skola som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. I FoU 

Skolas förväntansdokument 2017–2019 beskrivs de behov som verksamheten förväntas svara mot. 

Sammanfattningsvis handlar det om att organisera för att erfarenheter i kommunerna samt 

vetenskapligt producerade kunskaper sprids till och mellan medlemskommunerna, att verka för att 

det ska finnas tillräcklig och relevant kunskap och kompetens tillgänglig för alla huvudmän i Skåne 

samt att synliggöra Skånekommunernas behov, utmaningar och erfarenheter i det nationella 

sammanhanget i syfte att påverka utvecklingen på skolområdet. 

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. Planerad verksamhet för samlärande 2019: 

• Lärarnas skolutvecklingskonferens mars 16, 2019 i Hässleholm. Mötesplats för lärare och 

andra intresserade i skolutveckling att diskutera och få inspiration kring 

skolutvecklingsprojekt.  

• Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund med fyra två timmars föreläsningar med 

forskare.  

• FoU Skolas Regionala rektorsnätverk med 24 rektorer från 14 kommuner genomförs med 

ytterligare tre träffar fram till och med maj 2019. Anmälan till en ny grupp öppnas juni 2019 

med tre nya träffar under hösten 2019.  

I syfte att underlätta samlärande mellan kommunerna ska FoU Skola: 

• bistå erfarenhetsutbytet på förvaltningschefskonferenserna inom Kommunförbundet Skåne. 

Detta omfattar att planera och följa upp de fyra nätverksträffarna under 2019, samt det 

årliga internatet i november där FoU Skola har huvudansvar. Inledningsvis organiseras 

samverkan utifrån lärarutbildnings krav och processer. 

FoU Skola stödjer utvecklingsarbetet kring forskning inom och med skolan med målet att personal 

med vetenskaplig kompetens utbildas, används, behålls och kan cirkulera i regionen och i 

kommunernas tjänst. Planerad verksamhet för 2019:  

• Utvecklingsgrupper (grupper för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer 

som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med uppdrag att på 

förvaltningsövergripande nivå utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet) 

fortsätter sina träffar under våren 2019. Sista träff är maj 2019. Därefter utvärderas grupper. 

• FoU Skola deltar på CSIS forskarskolans aktiviteter samt på kommundagarna där 

kommunlektorers uppdrag diskuteras.  

Vidare stödjer FoU Skola forskning inom och med skolan och skapar mötesplats för 

erfarenhetsutbyte kring ULF försöksverksamhet. 

• FoU Skola är sammankallande till regional samordningsgrupp för ULF försöksverksamhet. 

• Under våren 2019 kallar FoU Skola till tre möten för kunskapsutbyte inom ULF 

försöksverksamhet. Syftet är att byta ut kunskap kring modeller som kommer fram på olika 

lärosäten samt etablera processer för kunskapsspridning.  

FoU Skola bidrar till och kan producera ny verksamhetsrelevant kunskap. Detta görs via  
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• Utgivning av ett nummer 2019 av Forskning i korthet med tema främja barns delaktighet i 

skolans och förskolans utveckling.  

• Utgivning av digitala texter på FoU blogg minst 2 gånger per termin. 

• Utgivning hösten 2019 av konferensproceedings från Lärarnas skolutvecklingskonferens 

2019. Dessa ska innehålla åtta-tio utvecklingsartiklar om skolutvecklingsprojekt författade av 

lärare regionen med skrivstöd från forskarutbildade lärare. 

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. Planerad verksamhet 2019: 

• FoU Skola besöker minst ett möte i varje hörn under 2019 samt träffar enskilda förvaltningar 

beroende på intresse med syfte att identifiera utvecklings och kompetensförstärkningsbehov 

i kommunerna.  

• FoU Skola kommunicerar behov inom olika lämpliga kanaler till lärosäten.  

FoU Skola är en röst i skolsverige och signalerar kvalitet. Planerad verksamhet 2019:  

• FoU Skola publicerar minst 2 debattartiklar per år. 

• FoU Skola lämnar in ett förslag på workshop på HSS 2019 konferens i Örebro med syfte att 

sprida erfarenheter från FoU Skola kring ULF verksamhet samt diskutera dess 

vidareutveckling. 

I syfte att omvärldsbevaka ska FoU Skola delta och bidra i nationella nätverk inom SKL och med andra 

regionala FoU-aktörer, samt närvara på nationella arenor för skolutveckling och skolpolitik. Under 

2019 ska FoU Skola åtminstone delta i: 

• ICSEI 2019, januari 7-12, Stavanger 

• Växjökonferens, januari 30-31, Växjö 

• Skolriksdag 2019, maj 6-7, Stockholm 

• HSS 2019, maj 9-10, Örebro 

 


