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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter 
 

Tid: Fredagen den 24 april 2015, klockan 13.30-15.30  

Plats: Musikhögskolan i Malmö 

 

Närvarande:  

Stefan Norrestam, Lund 

Stina Hansson, Staffanstorp 

Eva Hallberg, Malmö 

Lena Löfgren, HKR 

Henrik Svensson, HKR 

Marta Palla, HKR 

Anders Olsson, MAH 

Karl-Gunnar Starck, MAH 

Sinikka Neuhaus, LU (Campus i Helsingborg) 

Roger Johansson, LU (Campus i Helsingborg) 

Lars Andersson, LU 

Hans Olsson, Hässleholm 

Christer Olofsson, Ystad 

Birgitte Dahlin, Båstad 

Anders Grundberg, Landskrona 

Margareta Serder, Kommunförbundet Skåne 

Siv Wilborgsson, Kommunförbundet Skåne 

 

 

1. Välkomna  
Ordförande Stefan Norrestam hälsar det regionala samverkansrådet för skollags-

styrda verksamheter välkomna. Samverkansrådets deltagare presenteras. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Konferens med Finlandsinstitutet genomfördes den 13 april. Ämnen som bland 

annat avhandlades var PISA, övningsskolor och specialundervisning. Evene-

manget lockade ca 60 personer. 

 

LU har lämnat in en forskningsansökan till Wallenbergfonden kopplat till förste-

lärarreformen. LU (Utbildningsvetenskap) och MAH gör gemensamt en liknande 

ansökan. 

 



Stefan lyfter två artiklar; stopp för karriärtjänster samt Linköping som säger upp 

lärare (Dagens Samhälle, nr 16). 

 

3. Komplettering av strategi och handlingsplan för kompetensförsörj-
ning av lärare i Skåne. Det brådskar med en ökning av antalet 
studieplatser i förskollärar- och lärarutbildning. 
Artikeln fick en snabb behandling för publicering i samband med vårbudgeten 

presenterades. Helena Smitt, kommunikatör (MAH) var behjälplig, sedan 

dimensioneringsgruppen beslutat att ta hjälp av MAH. Sydsvenskan tog inte in 

artikeln, men väl Dagens Samhälles nätversion.  

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/satsningen-pa-fler-laerare-raecker-inte-pa-

langa-vaegar-15021 

 

4. Förslag från arbetsgruppen dimensionering 

Rapporten redovisas kort, se bilaga, som kompletteras inför detta utskick. 

 

Arbetsgruppen får förtroende till fortsatt arbete enligt rapportens förslag. De 

fackliga organisationerna bör kopplas in i arbetet och gruppen kompletteras med 

en kommunikatör. Ev. måste deltagarantalet reduceras. 

 

5. Förslag från arbetsgruppen VFU-forskningsanknytning 
Förslag till inriktning redovisas och godkänns, se bilaga. Arbetsgruppen har 

fortsatt mandat att utveckla arbetet enligt förslag. 

 

6. Fortsatt dialog kring excellenta lärare och hur varje part bidrar 
Diskussionsunderlag se bilaga, samt följande länkar: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/kvalitati

vt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande-1.194694 

 

www.skolporten.se/.../http-www.skolporten.sewp-contentuploads201304...  

http://skolvarlden.se/artiklar/ny-forskning-det-utmarker-en-skicklig-larare  

https://fredrikarboga.wordpress.com/2015/01/29/en-skicklig-larare/ 

 

Några reflektioner från diskussionen: 

 Lärares rätt till utveckling i sitt arbete, då lärarutbildningen är ett verktyg 

till fortsatt lärande. 

 Fånga komplexiteten (läraryrket och skolledarrollen) i några moln. 

 Kunskap om skolkultur är viktigt. 

 Tre viktiga utgångspunkter i arbetet som lärare: Skapa relation, kunskap 

om det senaste uppdraget samt använda eleverna i undervisningen. 

 Hur fånga vad en bra lärare är? Betyg, klassrumsbesök, elevenkäter och 

skolledare som beskriver skolutvecklingsprojekt! 
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7. Övrigt 
Forskarskola 

Alla platser är besatta (12 antagna) vid den regionala forskarskolan för lärare och 

förskollärare Naturvetenskapernas och teknikens didaktik med inriktning mot 

vetenskapskommunikation. 

 

LU:s 350 års jubileum 

Jubileet sker under år 2017. Forskare vill gärna komma ut till skolorna, vilket 

deltagarna är positiva till. 

 

MAH 

MAH får statsministerbesök i nästa vecka. Förhoppningsvis kan den skånska 

regionala samverkan lyftas fram.  

 

8. Höstens möten 
Nästa möte: 25/9 i Campus Helsingborg kl. 12.00 - 16.00, inklusive lunch 

Den 4/12, Malmö Högskola. 

 

Förslag till ärende sänds eller meddelas till sekreterare: siv.wilborgsson@kfsk.se  

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
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