
 
 
 
 
 
 Datum Beteckning 
 

 2013-12-17  
 

Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: 046-71 99 00 Telefax: 046-71 99 30 

Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109  

E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 

Siv Wilborgsson 
0709-719938 

 

 

Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet 
 

Tid: Fredagen den 15 november 2013, klockan 12.00-16.00  

Plats: Malmö högskola 

 

Närvarande:  

Birgitte Dahlin, Båstad 

Hans Olsson, Hässleholm 

Annika Kraft, Hörby 

Stefan Norrestam, Lund 

Leif Åhlander, Malmö 

Fredrika Ter-Borch Bjurek, Ronneby 

Cecilia Björklund, Sjöbo 

Mats Bååth, Skurup 

Kerstin Lingebrant, Svalöv 

Christina Lindh, HKR 

Lena Lövgren, HKR 

Henrik Svensson, HKR 

Anders Olsson, MAH 

Karl-Gunnar Starck, MAH 

Johan Elmfeldt, MAH 

Bim Riddersporre, MAH 

Sinikka Neuhaus, LU och Campus i Helsingborg 

Roger Johansson, LU 

Lars Berggren, LU 

Siv Wilborgsson, KFSK 
 

Frånvarande: Representanter från Friskolornas Riksförbund samt Birgitta 

Henecke. 

 

 

1. Välkomna  
Ordförande Stefan Norrestam hälsar det regionala samverkansrådet för 

skollagsstyrda verksamheter välkomna. 

 

2. Genomgång av avtalets olika delar och syften 
 



3. Diskussion 
a) Hur kan samverkansrådet förbättra och fördjupa arbetet med skolutveckling, 

lärarutbildning och forskning? 

b) Hur kan samverkansrådet stärka lärarutbildningens kvalitet och studenternas 

yrkesutveckling samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklings-

arbeten?  

c) Vilka är de strategiska utvecklingsfrågorna som är gemensamma för 

kommunerna och lärosätena? 
 

Gemensamma övergripande frågor  

 Opinionsbildning exempelvis gentemot Skolverket, Skolinspektionen och 

politik. 

 Klargöra/avläsa reformer tidigare – statsmakternas avsikt för utbildnings-

systemet på nationell nivå som helhet.  

 Gemensam analys av lärarnas behov, som grund för strategiska ansatser 

och för planering av adekvat kompetensutveckling i systemet.   

 Olika befintliga grupper i regionen kan arbeta med varsin strategisk fråga. 

Samverkansrådet sprider frågor över hela arenan samt ger input. 

 Skapa konferenser för att driva en bestämd fråga. 

 Erfarenhetsutbyte kring strategiska frågor i lärarutbildningen, kring 

lärarnas kunnande. 

 Samlad diskussion, som sker på flera arenor, om hur frågorna kan ledas 

vidare. 
 

Gemensamma utvecklingsfrågor kopplade till skolutveckling 

 Förstelärarsystemet ger en möjlighet att stärka det kollegiala lärandet. 

Analys och åtgärder till förstelärare och lektors roll. 

 Utvecklingsstrategier för elever i behov av särskilt stöd för att utveckla ett 

inkluderande synsätt.   

 Lyfta fram vikten av ett nära pedagogiskt ledarskap. Analys av reell 

kompetens och att skolans ledarskap får ett större fokus inom lärarutbild-

ningen. Utvecklingen av både skolledarens och lärarens ledarskap är 

nödvändigt. 

 System för det systematiska kvalitetsarbetet. Kompetens att analysera. 
 

Gemensamma utvecklingsfrågor kopplade till lärarutbildningen 

 Dimensioneringen av lärarutbildningen är en viktig fråga samt övnings-

skolor – och dess förutsättningar. Kan ett eget alternativ för övningsskolor 

som utvecklas inom regionen vara en variant?  

 Utveckla ett system där samtliga skolledare under VFU:n har ett samtal 

med samtliga lärarstudenter, om vad det innebär att vara förskolechef eller 

rektor. 

 Formativt lärande och förhållningsätt inom lärarutbildningen. Intentionen 

är att lärarna ska ha ett kritiskt förhållningssätt men det handlar också om 

ett möte med en lokal skolkultur.  

 Regionala samverkansrådet bör kunna hitta samverkansområden i mötet 

mellan akademin och kommunala skolor – d v s genom ex VFU.  



 En utveckling behövs i den grundläggande läs- och skrivkunnandet, där ett 

kollegialt lärande kring kunskapsinnehållet kan ske. En viktig reflektion 

att ta med i analysen är om akademin reproducerar individualism eller om 

det sker i kommunerna. 

 Värdegrundsfrågan med mångfaldsproblematik och inkludering är i behov 

av utveckling. 

 Verka för att manliga förskollärarstudenter inte hoppar av utbildningen, då 

de inte under VFU:n inkluderas.  
 

Gemensamma utvecklingsfrågor kopplade till forskning 

 En skola på vetenskaplig grund. 

 Naturvetenskap – Forskarskola f-gy. Skapa och behålla intresset i frågor 

kopplade till forskarskolan. Hur arbeta med Forskarskolor? Hur stödja 

licentiander? 

 Följeforskning. 

 Språkutvecklande arbetssätt. 

 

4. Övrigt 
Information om kommunal representation 2014 lämnas (bilaga 1). 
 

Lars Berggren föreslår att ett möte förläggs till Lund (LU). 
 

LU firar 350 års jubileum och Campus i Helsingborg kommer att fungera som 

skyltfönster, med high light på forskningsprojekt inom LU. 
 

LU har också fått forskarskola med 12 licentiander i naturvetenskapens didaktik. 

Efter utlysning kan forskarskolan vara i gång först i september 2014. Hur ska 

licentianderna användas på bästa sätt? Hur stödja och stärka dem? 

 

5. Möten 2014 
Förslag till datum sänds ut snarast.   

 

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

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
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