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Protokoll styrgruppsmöte FoU-skola  

2019-08-23 

  
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, vån 2, Gröna rummet 
Tid 14:00-16:30 
Närvarande: Hans Dahlqvist (ordförande), Anders Grundberg, Ewa Kristensson, Mats Jönsson, Eva 
Hallberg, Elena Zukauskaite (sekreterare)  

1) Mötet öppnas  

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

2) Föregående protokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes. 

3) Information/Diskussion 

a) FoU Skolas budget – ekonom ansluter 

FoU Skola har överskott på sin budget. Det diskuterades möjlighet att erbjuda gratis deltagande 
på konferensen Måluppfyllelse och kvalitet i förskolan. Konferensen anordnas vår 2020. Det 
behövs beslut i förvaltningschefsgruppen att kunna använda pengarna.  
 

b) Bordet runt 

Nuvarande arbetssituation presenteras av alla styrgruppen.  

c) Ny representant – Skåne Ost 

Ny representant från Ost hörn är på gång, beslut kommer inom kort. Representanten planerar 
att delta på internat i september. 
 

d) FoU Skolas hemsida  

FoU Skolas hemsida är uppdaterad enligt beslut 2019-06-12. Elena kommer att ta ny kontakt 
med Eva H. för att kolla upp om någon kommunikatör på Malmö stad skulle kunna hjälpa till att 
förbättra FoU Skolas webbsida.  

e) Internat 11-12 september  

Styrgrupps internat kommer att äga rum på Hovs Hallar i Båstad, 11-12 september lunch till 
lunch. Inga ändringar gjordes i programmet. Samåkningsmöjlighet har diskuterats. Elena 
kommer att skicka ut mejl med förfrågan om att samåka från Lund.  

f) Status – utvecklingsgrupper, rektorsgrupp & särskola 

Det är 49 rektorer från 20 kommuner i rektorsnätverk, 28 rektorer från 18 kommuner i 
rektorsnätverk för särskola, 10 deltagare i utvecklingsgrupper (båda upplägg är igång). Det finns 
en förfråga från kommuner utanför Skåne att delta i rektorsnätverk för särskola.  
 
 Beslut:  
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Elena kommer att skriva nyhet om stort intresse för rektorsnätverk samt nätverk för särskola. 
Pressmeddelandet kommer också att skickas ut.  
 
Rektorer från kommuner som inte tillhör FoU Skola får delta i nätverk för 1000 kr tilläggsavgifts 
för indirekta kostnader i mån av plats.  

g) Rektorsdag – uppdatering 

Kompetensutvecklingsdag för rektorer Skola på vetenskaplig grund kommer att anordnas 2020-
02-07 på Scandic Star i Lund. Målgrupp är rektorer i förskola, grundskola och gymnasiet.  
 

h) Förskolekonferens – uppdatering 

På förfrågan av kommuner anordnas en konferens Måluppfyllelse och kvalitet i förskolan. Syfte med 
konferensen är – att skapa en mötesplats för kommuner att diskutera måluppfyllelse och kvalitet 
i förskolan. Det är en interaktiv konferens där alla anmälda kommuner deltar i runda 
borddiskussioner och berättar om sin syn på vad kvalitet och måluppfyllelse är, hur får vi syn på 
dem, hur mäter och analyserar vi dem? Varje kommun kan skicka upp till 4 deltagare som 
representerar politiken, förvaltningen, rektor (förskolechef), förskolelärare. Konferensen föreslås 
mars 2020. Det diskuterades möjlighet att betala för konferensen från FoU Skolas budget så att 
alla kommuner kan delta gratis.  
  

i) ULF konferens 

2019-12-03 anordnas konferensen ULF och andra sätt att utveckla skola på vetenskaplig grund. 
Målgrupp inkluderar politiker, förvaltning, rektorer och lärare. Det är viktigt att välja ut 
kommunerna som kan delta och visa upp sina exempel på hur de arbetar med skola på 
vetenskaplig grund. 
 

j) Behovsanalys - uppdatering 

För att skaffa överblick vilka områden kommuner i Skåne arbetar med kommer Elena att skicka 
ut förfrågan att få alla kommuners verksamhetsplaner/kvalitetsrapporter/lägesrapporter dylik för 
att sammanfatta och återkoppla till förvaltingschefsgruppen.  
Elena kommer också att anordna skrivarstuga för alla som vill lämna in bidrag till Lärarnas 
skolutvecklingskonferens.  
 

k) Gåsainternat  

Elena har efterfrågat att tydliggöras FoU Skolas roll i relation till gåsainternat.  
 

l) FoU Skolas seminarier – plats 

Beslut: Ett av FoU Skolas seminarierna per termin kan placeras på andra ort än Lund för att öka 
tillgänglighet för flera.  
 

m) FoU Skolas blogg 

Nytt inlägg inom FoU Skolas blogg publicerades.  
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n) FoU Skolas blogg – kommunikationsprojekt: Skola på vetenskaplig grund – 

kommuner berättar 

Elena vill skicka in tre frågor till alla FoU Skolas kommuner om hur de arbetar med skola på 
vetenskaplig grund. Det skapar möjligheter att dela bra erfarenheter samt lyfter bra exempel om 
svenska skolan. 
Beslut: Kommunikationsprojekt ska sättas igång. Styrgruppskommunerna tillfrågas först att svara 
på frågor.  
 

o) Utbildning – Att leda utan att vara chef 

Elena vill delta på utbildningen – Att leda utan att vara chef. 
Beslut: Elena får delta på utbildningen.  
 

p) LAI avdelningsorganisation 

Det finns ingen ny chef för LAI avdelning. KFSK vill att konsult ska utreda LAI aktiviteter och 
ger synpunkter kring organisation vilket då kan påverka vilka kompetenser efterfrågas hos en 
chef. Hans och Matas kommer att kontakta KFSK direktör för att reda ut vem som ansvarar för 
frågorna som Jan-Åke hade ansvar tidigare.  
 


