
Som ett led i att fördjupa samverkan mellan utbildningsförvaltningar i Skåne och Sölvesborg planerar vi att hösten 2018 
starta upp en eller två parallella så kallade utvecklingsgrupper. Antalet grupper avgörs av intresset under anmälningstiden. 
Nedan redogörs för syfte, upplägg, innehåll, målgrupp med mera.
 
Syfte

Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar 
hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Relevanta personalkategorier kan vara strategiska utvecklare, lektorer, utvecklingsledare med flera.

Grupperna ska vara ett återkommande sammanhang där deltagarnas förhållningssätt och ställningstaganden utmanas, som 
erbjuder ny kunskap och möjlighet att pröva erfarenheter. Deltagarna utgör i sammanhanget varandras kritiska vänner, 
med målet att bidra till ökad kvalitet i utvecklingsarbetet i deltagarnas organisationer. 

Utgångspunkten för erfarenhetsutbytet är att det ska gynna lärare och elever.

Upplägg

Utvecklingsgrupperna består av 5–8 deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett års tid. 

• Deltagarna förbinder sig vid anmälan att delta i utvecklingsgruppen under minst ett år. På så vis ges förutsättningar för 
uthållighet och kontinuitet.

• Gruppernas arbete leds och koordineras av en extern samtalsledare.Varje tillfälle avslutas med en gemensam reflektion 
och utvärdering som dokumenteras och blir startpunkt för nästa möte.

• Om en deltagare har förhinder kan en ersättare delta, förutsatt att hen gör de förberedelser som behövs.

Förberedelser

Varje möte i utvecklingsgrupperna förbereds genom att deltagarna skriver ett så kallat missiv där deltagarna utifrån en viss 
frågeställning beskriver den verksamhet de befinner sig i utifrån olika nivåer i organisationen. På så vis involveras fler i 
deltagarnas organisationer. Frågeställningen som ska behandlas i missiven bestäms utifrån innehållet som ska behandlas på 
kommande träff. Syftet är att ge möjlighet till individuell reflektion, kortare mötestid och kvalificerad feedback. Deadline 
för att dela missiven med övriga deltagare är två veckor före nästa möte. 

Inför mötena förbereder alla sig genom att läsa varandras missiv. Alla deltagare tilldelas särskilt ansvar för att ge feedback 
till en av de andra i gruppen. Om grupperna önskar görs även gemensam inläsning av någon utvald text som knyter an till 
innehållet vid nästa tillfälle.
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Utformning av grupperna 

Efter sista anmälningsdatum konstrueras en eller två grupper utifrån hur många som anmält intresse. I första hand efter-
strävas att ge plats till deltagare från olika huvudmän. Flera deltagare från en skolhuvudman kan delta i mån av plats och 
fördelas i så fall så långt som möjligt på olika grupper. Efteranmälan fram till starten kan erbjudas i mån av plats, därefter 
tillämpas intresseanmälan inför nästa omgång.

Möjlighet till intresseanmälan ges efter startdatum så att nya grupper kan startas när intresset är tillräckligt. 

Innehåll

Mötestillfällena tematiseras för att grupperna ska kunna arbeta med tydliga frågeställningar. Den första frågeställning som 
grupperna arbetar med är: Hur arbetar vi för att omsätta forskningsresultat (på lärar-/skol-/huvudmannanivå)? 

Plats, tid och pris

Utvecklingsgrupperna träffas på Kommunförbundet Skåne i Lund, i konferenslokalerna på fjärde våningen. Varje samman-
komst beräknas till 3,5 timme inklusive paus (för- eller eftermiddag): 10 september 2018, 21 november 2018, 11 februari 
2019, 15 maj 2019. Avgift: 3 600 kr. 
Vid anmälan anges om man helst vill ingå i förmiddagsgruppen eller eftermiddagsgruppen. Om endast en grupp kan 
genomföras blir denna på förmiddagen.

Målgrupp

Lektorer, utvecklingsledare, strategiska utvecklare och dylika tjänster (dvs som arbetar hos skolhuvudmän som är med i 
samverkansavtalet för FoU Skola och som har i uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet)

Anmälan

https://kfsk.se/konferens/?p=23860

Kontaktperson:  
Margareta Serder, vetenskaplig ledare för FoU Skola, Kommunförbundet Skåne 

0728-854821- margareta.serder@kfsk.se 
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