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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter 
 

Tid: Fredagen den 4 december 2015, klockan 13.30-15.30  

Plats: Malmö högskola, Orkanen 

 

Närvarande:  

Stefan Norrestam, ordförande, Lund 

Ulrika Olsson, Östra Göinge 

Eva Hallberg, Malmö 

Anders Linde Laursen, Mah 

Karl-Gunnar Starck, Mah 

Anders Olsson, Mah 

Bim Riddersporre (från kl 14.30), Mah 

Lena Löfgren, Hkr 

Pia Thornberg, Hkr 

Roger Johansson, LU, Campus i Helsingborg 

Lars Andersson, LU, Musikhögskolan 

Margareta Serder, Kommunförbundet Skåne 

 

Endast Skåne NO och SV representerade denna gång. 

 

 

1. VFU-forskningsanknytning, rapport från arbetsgruppen 
Margareta rapporterar från arbetsgruppen. Gruppen har haft två möten under 

hösten och formulerat ett gemensamt problem kring att stärka professionali-

seringen i läraryrket utifrån det gemensamma området VFU: Vilket lärande sker i 

trepartssamtalet under VFU? De forskare som kommer att genomföra pilotstudien 

är Roger Johansson (Campus) Bertil Rosengren (HKr) och Mona Holmqvist 

(Mah). Fem handledningsmöten på vardera lärosäte ska observeras. Studien ska 

leda till en gemensam rapport som presenteras inför RSS i höst. 

 

Förslag att Musikhögskolan deltar. Margareta tar kontakt med Lars A om ett 

eventuellt deltagande. 

 

2. Dimensionering, rapport från arbetsgruppen av Anders O 
I och med att strategtjänsten på KFSK är vakant har Anders Olsson, Mah, varit 

sammankallande i höst. Gruppen är väl igång med sitt arbete. Utgår från Lars 

Haikkolas rapport kring högre utbildning (2015) som rekommenderar starkare 
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regional samverkan kring dimensionering och vi kan konstatera att det är bra att vi 

redan har funnit former för samverkan inom RSS. Nästa steg är att ta fram en 

kommunikationsplan. Även Kompetenssamverkan Skåne, KOS, (bestående av 

Arbetsförmedlingen, lärosätena, Region Skåne, Länsstyrelsen, KFSK) arbetar 

med frågor om utbildningsbehov och kanske ska personer från KOS adjungeras 

till dimensioneringsgruppen? För att få gehör behöver vi presentera vilka 

lösningar vi behöver, och gärna använda ett elevperspektiv. Slutsatser: Dimensio-

neringsgruppen ska arbeta med lobbying, målgruppen är politiker/beslutsfattare, 

och det som bör kommuniceras är att vi har ett prestigelöst regionalt samarbete, 

och att vi är en region med stort behov. Frågan lyfts om det finns lobbygrupper vi 

skulle kunna använda för att hjälpa oss med det strategiska arbetet? Margareta och 

Anders har kontakt för att säkerställa att det kallas till nytt möte i början av 2016.  

 

3. Sommarskola för nyanlända elever 
Diskussion kring förslag om fyra veckors sommarskola för nyanlända elever 

utifrån exemplet Linköping (se bilaga). För lovskola finns statsbidrag att söka 

men detta gäller endast legitimerade lärare. Ett förslag är att utöka möjligheterna 

till finansiering av lärarstudenters insatser i insatser som denna. Lovskola för 

nyanlända torde vara en viktig insats, och för lärarstudenter är det en viktig 

erfarenhet. Gällande studenter har kommuner och lärosätena kontaktytor via 

partnerskolorna. 

 

4. Förslag kring utökad KPU 
Diskussion kring förslag kring utökad KPU (som försöksverksamhet) på engelska 

inriktad mot immigrerade personer som vill arbeta som lärare i svenska skolan. 

Förslag från Sinikka Neuhaus (bifogas). Kommunrepresentanterna på mötet 

menar bestämt att något är bättre än inget, därför är detta ett bra förslag och 

många studenter och elever kan engelska. Skulle det vara relevant att erbjuda 

KPU också på arabiska? Samtidigt är examen obegränsad när man väl fått den, 

vilket för det viktigt att överväga konsekvenser för framtiden noggrant. Det är 

viktigt att inte gå alltför snabbt fram, utan beakta de skillnader i pedagogik, 

didaktik m som uppstår. De tre lärosätena får i uppdrag att tillsammans diskutera 

ett rimligt upplägg för detta och vilka konsekvenser det skulle få, och återkoppla 

till RSS 19 februari. 

 

5. FoU Skolas strategi för 2016 
Margareta informerade om att FoU skola kommer att fokusera sina insatser kring 

ledarskapsfrågor under 2016 och redogjorde därefter för sitt möte med 

Skolforskningsinstitutet. Utifrån detta diskuterades möjligheter att inkomma med 

en gemensam forskningsansökan till Skolfi när medel så småningom utlyses, och 

där ett regionalt samarbete mellan lärosätena och kommunerna kring praktiknära 

forskning blir central.  

 

Margareta lyfte även frågan om försöket kring ULF med frågan om detta vore av 

intresse även i vår region? Reaktioner: Hur är avtalet skrivet? Vem är den 

huvudsakliga arbetsgivaren? En svårighet är att man har en statlig och en 

kommunal arbetsgivare. Försöket bör följas nyfiket. Däremot behöver vi redan nu 
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allvarligt fundera på hur ett fungerande samarbete kring forskarutbildade lärare 

ska se ut. 

 

6. Gemensam diskussion om forskningens roll i skolutveckling 
Gemensam diskussion om forskningens roll i skolutveckling med utgångspunkt i 

SKOLFORSK-rapporten, del III (av Glenn Hultman, om forskning i användning), 

se länk https://publikationer.vr.se/produkt/forskning-och-skola-i-samverkan/ (s. 

51-54). Glenn Hultmans presentation (15 min) kan även ses här: 

https://www.youtube.com/watch?v=I6fDfuvFSx0 

En reflektion efter diskussionen är att det behövs mötesplatser där forskare kan 

erövra förståelse för skolans arbete och där lärarna kan få möjlighet att förstå 

forskningens möjligheter. Här kanske forskarutbildade lärare kan vara en resurs? 

 

7. Vårens möten 
Vårens möten blir  

19 februari 13.30–16.30 på Campus Hbg  

22 april 13.00–16.00 HKr 

 

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Margareta Serder 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6fDfuvFSx0
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