
 
 
 
Minnesanteckningar 

Regional samordningsgrupp för ULF  
April 12 kl 13:30-15:30 
  
Margareta Serder, Anders Jönsson, David Gudmundsson, Maria Söderling, Lisbeth Torkildsen, Elena 
Zukauskaite och Åsa Melkersson 
  

1. Information från lärosätena 
Malmö Universitet  
Möte med kommunerna 1/3. Ser över budgetförutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete 
tillsammans med kommunerna. Rapporterade från mötet med Uppsalanoden, bla att 
formulering av ansökan om forskarskola. Kommer även att utlysas projektmedel inom ramen 
för ULF, öppnar i september.  
Högskolan Kristianstad 
Göteborgsnoden utlyst medel, vilket kommer bli klart i närtid. Oklart i övrigt angående budget 
och vad som förväntas av de olika lärosätena. Avtal mellan HKr och samverkande kommuner 
håller på att tas fram. 
Lunds Universitet 
Kommer utlysning i maj med deadline i oktober, riktas mot samarbetspartners dvs Lund och 
Åstorp. Finns tydligt intresse att utveckla samarbetet vad gäller lärarkandidaters 
examensarbete.  

   
2. Presentation från förvaltningschefskonferens  

Elena sammanfattade vad som framkom vid möte med förvaltningschefer 1 mars. 
Elena har utifrån vad som framkom på mötet, bland annat, skapat en sida med information om 
ULF under FoU´s hemsida. Lärosätena meddelar Elena text till sidan senast 30/4. 
 
Dialog om samverkan i allmänhet och ULF´s del i detta. Vad händer efter de fem åren med ULF 
projekt? Hur kommer utvärderingen se ut och hur kommer detta påverka framtida 
samverkansformer? Spridning?  
 

3. Presentation och diskussion kring samarbetsförslag 
Elena presenterade tankar om process kring behovsanalyser i kommunerna. Vad som 
framkommer av analyserna kan hanteras i tre spår; som uppslag för utvecklingsprojekt vilka 
presenteras på lärarnas skolutvecklingskonferens, underlag för att identifiera 
kommunövergripande utvecklingsprojekt, identifiera gemensamma forskningsprojekt i 
samarbete mellan kommuner och lärosäte – ULF samarbete. 
Lärosätenas representanter såg positivt på förslaget, vilket även är förankrat i FoU skolas 
styrgrupp. Elena kommer att gå vidare med genomförandet och siktar på att ha ett underlag 
att presentera på förvaltningschefsmöte i november. 
 

4. Diskussion kring om kommande aktiviteter  
På vilket sätt och till vilka målgrupper kan erfarenheter från ULF spridas? Vilket syfte? Bör vara 
i form av dialogkonferens. Förläggs preliminärt 3 december 2019 och samordnas av FoU skola. 

https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/ulf-i-skane/
https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/ulf-i-skane/


 
Planeras för tre representanter per kommun plus ett antal från respektive lärosäte, dvs 100-
150 personer. 
 
 
Nästa möte 12/6 kl 10-12  


