
 

 

Regionalt Rektorsnätverk inom FoU Skola 2019–2020 
 

Bakgrund 
FoU Skolas regionala rektorsnätverk fortsätter! Under 

det gångna läsåret har 24 rektorer från fjorton 

kommuner i Skåne träffats i nätverket. Kommande skolår 

öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade 

rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola.  

Syfte 
FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till rektorsutbildade 

skolledare på grund- och gymnasieskolan som är 

intresserade av att fördjupa sina kunskaper om 

skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt 

skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom 

strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning 

kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner 

står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare. 

Deltagare 
Både rektorer som redan deltar i nätverket under innevarande läsår och nya rektorer som vill ansluta 

är välkomna att anmäla sig. Vid stort intresse kommer det skapas två grupper med max 30 deltagare i 

varje.  

Sammankomster 
Nätverket träffas vid sex tillfällen under läsåret 2019–2020, halvdagar som startar eller avslutas med 

gemensam lunch, varierande för- och eftermiddagstid. Två av tre träffar varje termin läggs i anslutning 

till FoU Skolas seminarier Ledarskap på vetenskaplig grund, vilka är öppna för alla intresserade. Start 

med gemensam fika eller lunch som en ”prata av sig”-aktivitet. 

Struktur och innehåll  
Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, 

strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt 

gemensam dialog. Forskningsanknytning sker dels genom 

inläsning av utvalda texter om ett i förväg bestämt tema. I de 

fall som nätverksträffen ligger i anslutning till ett 

forskarseminarium på FoU Skola anknyter temat till 

seminariets tema. Varje träff innehåller dessutom ett pass 

med omvärldsbevakning och inspel från forskning som hålls av FoU Skolas vetenskaplige ledare. 

Erfarenhetsutbytet organiseras i gruppdiskussioner. Det är deltagarna som bestämmer vilka teman 

som kommer att tas upp under träffarna. Teman för höstterminen har bestämts av deltagarna under 

innevarande läsår och teman för vårterminen kommer att bestämmas av deltagarna under läsåret 

2019–2020. För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara möjlig bör individuellt arbete 
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göras av deltagarna mellan tillfällena. Detta kan ske i form av reflektioner utifrån den film eller de 

texter som utgör underlaget för träffen.  

Valbara forskarseminarier i anslutning till nätverksträffarna 
Som nämnts arrangerar FoU Skola mötesplatser med forskare 

intressanta för rektorsnätverket, kallade seminarier för Ledarskap 

på vetenskaplig grund. Dessa är öppna för alla ledare inom skolan. 

Nätverksträffarna förläggs i anslutning till dessa seminarier två 

gånger per termin. Innehållet på nätverksträffarna planeras i 

samklang med innehållet på seminarierna. Seminarierna är valbara 

man deltar i mån av intresse och tid. Anmälan till dessa sker 

separat. 

Planerade seminarier hösten 2019: 

• 23 oktober Mätbarhets gränser. Går det att mäta kunskap? Med forskare Jonna Bornemark, 

författare bakom boken Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas 

världsherravälde (pris 300 kr) 

• 10 december Ledarskap för bättre skolresultat. Med forskare Maria Järl och Klas Andersson, 

författare bakom boken Att organisera för skolframgång (pris 300 kr) 

Kostnad 
Pris: 3200 kr exkl. moms för sex tillfällen. Kostnad för att delta i de valbara seminarierna tillkommer. 

Datum 

Hösttermin 2019 
Fredag, augusti 30, 13:00-16:00 (fika serveras från kl.12). Tema: Lärmiljöer för elevers lärande 

Onsdag, oktober 23, 13:00-16:00 (lunch serveras från kl. 12:00; Valbart seminarium 10:00-12:00 med 

Jonna Bornemark). Tema: Mätbarhets gränser. Går det att mäta kunskap? (obs! i Malmö) 

Tisdag, december 10, 13:00-16:00 (lunch serveras från kl. 12:00; Valbart seminarium 10:00-12:00 

med Maria Järl och Klas Andersson). Tema: Ledarskap för bättre skolresultat.  

Vårtermin 2020 
Tisdag, mars 3, 9:00-12:00 (fika serveras från kl. 8:30). Tema: bestäms av nätverket HT2019 

Fredag, april 24, 13:00-16:00 (lunch serveras från kl. 12:00; Valbart seminarium 10:00-12:00). Tema: 

bestäms av nätverket HT2019. 

Torsdag, juni 4, 13:00-16:00 (lunch serveras från kl. 12:00; Valbart seminarium 10:00.12:00). Tema: 

bestäms av nätverket HT2019.  

Plats 
Om det inte står annat äger träffar rum i centrala Lund. 

Anmälan 
Anmäl dig här senast 13 juni 2019! OBS! Förlängt anmälan! 
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