
Minnesanteckningar Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda 

verksamheter 8 juni 2018 
 

Plats: Lunds Universitet 

Tid: kl. 13-16 

Närvarande:  

Tony Mufic (ordförande)  

Ulrika Olsson 

Clara Lindberg  

Martin Åkerman  

Roberto Citterio  

Anders Linde Laursen  

Karl Gunnar Starck 

Henrik Svensson  

Lena Löfgren   

Sinikka Neuhaus  

Nils Pihlsgård (sekreterare) 

Margareta Serder (FoU-skola) 

 

1) Presentation av nya ledamöter och ersättare 

2) Genomgång av föregående mötesanteckningar 

3) Samverkansfrågor från skolhuvudmännen (inga punkter denna gång) 

4) Samverkansfrågor från lärosätena 

• Malmö 

▪ Remissarbetet med Åstrands utredning pågår. Lärosätet instämmer inte med den 

föreslagna lösningen på organisation och nivåer om än mycket är ”rätt tänkt”.  

• Kristianstad 

▪ Lärosätena har fått extra medel för sommarkurser som ska förkorta professionsutbildning 

för bristyrken men dessa skapar snarare ett hål i utbildningen än förkortar den. 

▪ Vi ska försöka implementera Dala-modellen, vilket kan ge snabb effekt men också ge en 

bättre utbildning. Nästan alla lärosäten är på väg in i detta.  

• Lund 

▪ Många synpunkter på Åstrands utredning, bland annat frånvaron av en analys av lärares 

arbetsmiljö. 

▪ Lärosäten Syd undersöker ett digitalt system för att hantera VFU 

 

5) Information kring pågående utredningar och satsningar på skolområdet 

▪ Kort gemensam genomgång av Åstrands utredning (bilder bifogas minnesanteckningarna). 

 

6) ULF-avtalet, uppdatering från förmiddagens dialogmöte 

 

▪ Gemensam diskussion utifrån dialogmötet mellan lärosäten och kommunen som ägt rum 

samma dag. Hur kan samverkansrådet verka för ULF-samverkan på regional nivå? 

 

▪ Samverkansrådet beslutar att 

 

► Tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på ramavtal för samtliga lärosäten i 

regionen (HiH, HKr, MaU samt LU) som kan vara ett tillägg till avtalet för FoU skola. FoU 

Skolas styrgrupp får detta uppdrag.  



► bjuda in även fristående skolhuvudmän till nästa dialogmöte den 27 augusti på KFSK. 

Margareta bjuder in via Martin Åkerman.  

► lärosätena den 27 augusti (nästa dialogmöte) ska presentera sina förutsättningar i ULF för 

skolhuvudmännen.  

 

▪ Medskick till nästa dialogmöte och till arbetsgruppen:  

▪ Avtalet mellan lärosäten och huvudmän bör bli klart i höst. Avtalen får inte blir 

begränsande utan ska underlätta samverkan. Även om vi har tre olika noder i Skåne så 

erbjuds inte olika saker. Ett förslag är att FoU-skola organiserar kommunerna och 

lärosätena genom ett gemensamt avtal på samma sätt som Ifous. Vi bör även få in 

fristående skolor i ULF-samverkan. Avtalet kan innehålla informationsskyldighet mellan 

olika aktörer. Det är viktigt att få "varför" och "vad" på pränt. 

▪ Ett förslag är att regionala samverkansrådet fungerar som styrgrupp/samordning av ULF i 

Skåne. Kanske ska vi här i Skåne koppla ihop noderna genom lärosätena? De projekt som 

bedrivs inom noden kommuniceras inom noden och då blir det naturligt att alla i Skåne 

kan ta del av det. Vi skulle behöva titta på hur vi skalar upp modeller och delar 

erfarenheter knutna till ett enskilt forskningsprojekt. I Skåne har vi direktkontakt med tre 

noder som ska utveckla en webbsida där vi kan dela resultat.  

▪ Det är viktigt att få med alla huvudmän och utnyttja befintliga strukturer för att sprida.  

▪ Ska processen studeras av en följeforskare som tittar på hur vi delar modeller och hur det 

fungerar?  

▪ Praktiknära forskningsmiljöer eller gemensamma forskningsmiljöer?  

 

7) VFU-avtal, uppdatering från arbetsgruppen 

• Ramavtalet mellan lärosätena och skolhuvudmännen är färdigt och efter sommaren ska 

tilläggsavtalet mellan lärosäte och skola gås igenom. Övningsskolemodellen har varit 

utgångspunkt.  

 

8) Övrigt 

• Samverkansrådets möte ska i fortsättningen förläggas centralt i Lund. 

• En utvärdering av Regionala samverkansrådets nedbantade sammansättning med färre 

representanter för kommuner och lärosäten bör genomföras under hösten.  

 

Ordförande    Sekreterare 

Tony Mufic    Nils Pihlsgård 

 

 

 


