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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet 
 

Tid: Fredagen den 7 februari 2014, klockan 13.30-15.30  

Plats: Högskolan Kristianstad 

 

Närvarande:  

Stefan Norrestam, Lund 

Mats Bååth, Skurup 

Annika Kraft, Hörby 

Leif Åhlander, Malmö 

Åke Svensson, Perstorp 

Christina Lindh, HKR 

Lena Lövgren, HKR 

Agneta Ljung Djärv, HKR 

Anders Olsson, MAH 

Karl-Gunnar Starck, MAH 

Bim Riddersporre, MAH 

Sinikka Neuhaus, LU och Campus i Helsingborg 

Roger Johansson, LU 

Lars Berggren, LU 

Siv Wilborgsson, KFSK 

 

 

1. Välkomna  
Ordförande Stefan Norrestam hälsar det regionala samverkansrådet för skollagsstyrda 

verksamheter välkomna. 

 

Tillägg till dagordningen: 

Punkt 3. Övningskolornas införande – delvis kopplas till ett nytt VFU-avtal.  

 

Dimensionering av förskoleplatser. I Malmö är behovet av nyrekryteringar enormt 

och det verkar som om lärosätena skär ner. Hur tänker andra kommuner? Hur 

tänker lärosätena? 

 

Punkt 5. Skåne NO önskar punkten omrubricerad i samklang med de intentioner 

som diskuterades på mötet i november 2013. 



 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna bearbetas under punkt tre. 

 

3. Dialog och strategi kring lärarutbildning, kompetensutvecklings- 
och forskningsfrågor med utgångspunkt från föregående möte 
Vilka är de strategiska utvecklingsfrågorna som är gemensamma för kommunerna 

och lärosätena? 

 

Några reflektioner: Vad är en strategisk fråga? Vilka scenarier har vi? 

Vad är en omvärldsanalys? Vilket värde har det? En möjlig nivå är att tolka vad 

som är på gång under de närmsta 2-3 åren. Gruppen bör ha en gemensam 

förståelse för uppdraget. Alla i samrådet arbetar i ett utbildningssystem; hur 

arbetar vi strategiskt för att göra skillnad?  

 

Tre viktiga strategiska områden är dimensionering, VFU och metodikfrågan 

inklusive IKT. Gruppen beslutar att bilda fokusgrupper kring följande områden 

samt ansvar:  

 

Dimensioneringen av lärarutbildningen och behöriga lärare på sikt. 

Anders och Stefan beskriver problemet och uppdraget samt tidsperspektiv. 

Underlag ska vara klart till 28 mars och kan med fördel sändas ut till samrådet 

tidigare. 

 

VFU med ett forskningsperspektiv, på olika nivåer. 

Sinikka, Leif och Roger problematiserar området och beskriver uppdraget samt 

tidsperspektiv. Underlag ska vara klart till 28 mars och kan med fördel sändas ut 

till samrådet tidigare. 

 

4. Information om VFU-gruppens arbete 
VFU-gruppen har träffats en gång. Det var ett konstruktivt möte där tre punkter 

enligt avtal avhandlades. Avtalet är bra, men uppföljningen har varit svag. 

Lärosätena ska gemensamt se över begrepp kopplat till lärarutbildare på fältet. 

 

5. Övergripande information från respektive lärosäten 
HKR har utsett Lena Lövgren till samordnare för lärarutbildningarna, 25 % 

fr.o.m. 1 februari. Forskarskolor kopplade till HKR ligger på hemsidan. VFU-

rådet fokuserar på en skola på vetenskaplig grund. Utvärdering av mattelyftet är 

bra. Betald värdegrundskurs ges en sista gång. Skolledarkonferensen i Tylösand är 

den 25-26 september. 9 april genomför HKR och MAH en konferens kring 

undervisning i SO åk. 7-9. 

 

LU har ett gemensam regionalt samverkansprojekt kring forskarskola i natur-

vetenskapens didaktik. Nästa dialogkonferens är den 3 oktober. En matematik-

konferens genomförs den 12 mars. 

 



6. Nästa möte 
Nästa möte är den 28 mars kl. 13.30–16.00, Lunds universitet. Inom mötestiden 

presenteras humanistlabbet. 
 

 

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

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
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