
Anteckningar från samverkansmöte kring ULF-avtal den 12 juni 2019 
 
Närvarande: 
Anders Jönsson (Kristianstad högskola), Åsa Melkersson (Sölvesborg), Margareta Serder (Malmö 
universitet), Elena Zukauskaite (FoU Skola) och Maria Söderling (Burlöv) 
 
Dagordning 
1. Lägesrapport av lärosätena  
Margareta Serder berättar att Malmö universitet fortsätter att arbeta med sina tre former för 
samverkan med kommuner inom ramen för ULF-avtalet: 
 
1. Didaktiska nätverk 
Intresset för medverkan i nätverken har varit stort både från forskare på Malmö universitet och 
kommuner. Till hösten kommer tre olika nätverk att startas (6–30 personer/nätverk) med 
forskare från Malmö och lärare från Lomma, Vellinge, Svedala och Helsingborg samt från 
Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet (Malmö). Det är möjligt att det kommer att kunna 
beredas plats för fler lärare. I det fallet kommer frågan gå ut till andra kommuner. Från Malmö 
universitets sida ser man flera möjliga positiva effekter av arbetet i nätverken, en är att det kan 
gynna utvecklingen av lärarutbildningen. 
 
2. Nätverk för personer på förvaltningsnivå som arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet 
Deltagare: forskare från Malmö samt representanter från Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, 
Vellinge, Svedala och Kunskapsskolan samt eventuellt Malmö (1-2 personer från varje 
förvaltning). 
 
3. Delade tjänster 
Avtal finns, men ännu ingen kommun som inlett samverkan med Malmö kring detta. 
 
Anders Jönsson från Kristianstad högskola berättar att arbetet med plattformen fortsätter. 
Plattformens styrgupp och högskolans ledning har uttalat ett intresse för att utöka arbetet med 
ULF till att också omfatta arbetet med examensarbetet. Just nu riktas mycket uppmärksamhet  
kring frågorna om avtal och finansieringsmodeller. 
 
Elena berättar att Lunds universitet också har uttalat ett intresse för att samverka med kommuner 
kring examensarbete (svenskämnet på gymnasienivå). Hittills  har 3 kommuner uttalat ett intresse.  
 
Margareta berättar att Malmö fortsätter att samarbeta med kommuner kring examensarbete, men 
att de har valt att hålla det samarbetet utanför ULF. Margareta lyfter organisatoriska utmaningar 
kring samverkan som både handlar om skolors beredskap och organisation samt universitetets 
egen organisation kring exempelvis kurser.  
 
Vi lyfter vikten av kunna visa på goda exempel i utvecklingen av samarbete kring examensarbete 
och att det vore bra att upprätta en bank med goda exempel. 
 
Elena berättar också att Lunds universitet har skrivit avtal med Lunds kommun samt att de tillsatt 
en postdok med fokus på att undersöka vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lund har 
också utlyst forskningsmedel som kan användas i samverkan med Lund (och Åstorp). 
 
2. Utvärdering av ULF 
Det finns beslut om att samverkan kring ULF kommer att utvärderas på nationell nivå, men 
formen för utvärderingen är ännu inte fastställd. 



 
3. ULF:s hemsida 
Elena informerar att hemsidan har uppdaterats ytterligare. 
 
Elena efterlyser loggor från Malmö och Kristianstad med bättre upplösning.   
 
4. Planering för ULF-konferens den 3/12.  
SAS Radisson är preliminärt bokat (kan ta 110 besökare). 
 
Målgrupp 
Politiker samt personer som arbetar på förvaltnings- och skolnivå.  
 
Fokus 
Samverkan kring utveckling av utbildning på vetenskaplig grund med samverkan kring ULF-
avtalet som en viktig del  
 
Syfte 
Sprida erfarenheter 
 
Innehåll 
Presentation av ULF-samverkan på nationell nivå 
Presentation av ULF-samverkan av de tre olika lärosätena tillsammans med kommuner som de 
samverkar med 
 
Diskussioner med olika fokus 
 
Presentation av andra former för hur kommuner arbetar med utveckling av undervisning på 
vetenskaplig grund (forskningscirklar, Malmö Learning Studies, iFous, examensarbeten, 
finansiering av licentiand/doktorand, arbete i nätverk för förstelärare m m) 
 
Avslutande samtal  
Eventuellt med syftet att problematisera valda satsningar genom att t ex ställa frågor om 
utvärderingar och/eller hur vi säkerställer att satsningarna gynnar barnen i förskolan, eleverna i 
skolan och studenterna på lärarutbildningarna 
 
Organisationen av konferensen 
Arbetet med program m m behöver göras gemensamt. 
Konferensdeltagarna kommer behöva betala en konferensavgift. 
 
5. Övriga frågor 
Maria Söderling kommer att inleda en doktorandutbildning i höst och kan därför inte fortsätta 
sitt arbete i gruppen.  
 
Elena kommer att skicka ut en doodle med möjliga mötestider för höstens arbete. 
 
/Maria Söderling  


