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Bakgrund 
 
FoU Skolas regionala rektorsnätverk fortsätter! Under det gångna läsåret har 24 rektorer från fjorton kommuner i Skåne 
träffats i nätverket. Många kommer att fortsätta men några platser blir lediga. Utformningen har gjorts i dialog mellan FoU 
Skola och rektorerna i nätverket.

Syfte 
 
FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till rektorsutbildade skolledare på grund- och gymnasieskolan som är intressera-
de av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt 
förhållningssätt samt erfarenhetsutbyte mellan rektorer från kommuner i alla Skånes hörn. Utbytet ska ske 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. Nätverket kan även fungera som 
dialogpartner för exempelvis den regionala förvaltningschefsgruppen och för Kommunförbundet Skåne. Nätverksledare är 
FoU Skolas vetenskaplige ledare.

Deltagare 
 
Nätverket ska ha max 24 deltagare. De rektorer som deltar i nätverket under innevarande läsår har förtur till anmälan fram 
till 25 maj 2018. Därefter öppnas anmälan upp för nya deltagare att anmäla sig. 

Sammankomster 

Nätverket träffas vid sex tillfällen under läsåret 2018–2019, 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 som har en ledande funktion inom skolan i Skånekommunerna, inklusive 
skolpolitiker (se rubrik nedan ”Valbara forskarseminarier i anslutning till nätverksträffarna”). 
Träffarna förläggs till Kommunförbundet Skånes konferenslokaler på Gasverksgatan 3 A i Lund. 
Start med gemensam fika eller lunch som en ”prata av sig”-aktivitet. 

Regionalt rektorsnätverk 
inom FoU Skola

2018-2019 Klicka här 
för att 
anmäla 

dig!

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/regionalt-rektorsnatverk-inom-fou-skola-lasaret-2018-2019/
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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 forskningen från FoU Skolas vetenskaplige ledare. 
Erfarenhetsutbytet organiseras i fyra basgrupper med sex personer i varje som är konstanta under hela läsåret. Inför varje träff 
ges deltagarna möjlighet att komma in med förslag på vilka frågor det finns ett behov av att lyfta och samtala om. Utifrån 
detta och det valda temat för varje tillfälle skapas underlag för erfarenhetsutbyte i basgrupp och i hela gruppen.
För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara möjlig bör något individuellt arbete göras av deltagarna mellan 
tillfällena.  Detta kan vara att göra reflektioner i en skrivlogg utifrån den film eller text som är underlag för träffen eller att 
göra observationer, intervjuer, resultatanalys etc. Dessa uppgifter kommer nätverket överens om inför varje träff, efter förslag 
från nätverksledaren. 

Valbara forskarseminarier i anslutning till nätverksträffarna

Som nämnts ovan arrangerar FoU skola mötesplatser med forskare som är 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 (och anmälan till dessa göras separat). Planerade seminarier 
hösten 2018:
• 23 oktober Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar – hur använder vi dem? (pris 200 kr)
• 28 oktober Demokratiuppdraget och skolans värdegrund (pris 200 kr)

Utöver detta finns andra arrangemang i regi av FoU Skola som kan vara av intresse för nätverksdeltagarna. Dessa återfinns 
på hemsida www.kfsk.se/fouskola:

Kostnad

Pris: 2700 kr exkl moms för sex tillfällen. Kostnad för att delta i de valbara seminarierna (200–300 kr/tillfälle) och egna inköp 
av litteratur (uppskattningsvis högst 500 kr) tillkommer. 

Datum

Höstterminen 2018
Onsdagen den 12 september på KFSK i Lund: 8.30 – 12.30 Tema: Den ökade ohälsan och våra lärmiljöer
Tisdagen den 23 oktober (Valbart seminarium kl. 10.15 -12.30 med Skolforskningsinstitutet på KFSK i Lund). 
Tema: Utmaningar med evidens och forskningsanvändning i skolan 
Onsdagen den 28 november på KFSK i Lund (Valbart seminarium kl. 10.15 -12.30 på temat Demokratiuppdraget och 
skolans värdegrund) samt i nätverket kl. 12.30-16.30. Tema: Demokratiuppdraget och skolans värdegrund

Vårterminen 2019
Tema för dessa träffar bestäms med nätverket under hösten. 
Tisdagen den 29 januari kl. 8.30-12.30 på Kommunförbundet Skåne i Lund  
(Inget forskarseminarium denna gång!)
Onsdagen den 6 mars 2018 (Valbart seminarium kl. 10.15-12.30 med forskare)  
samt i nätverket kl. 12.30 – 16.30 på Kommunförbundet Skåne i Lund
Måndagen den 6 maj 2018 kl (Valbart seminarium kl. 10.15-12.30 med forskare)  
samt i nätverket kl. 12.30-16.30 på Kommunförbundet Skåne i Lund. 


