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Dagordning styrgruppsmöte FoU-skola  

2019-10-18 

  
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, 2 vån. Röda rummet. 
Tid 14:00-16:30 
Närvarande: Hans Dahlqvist (ordförande), Mats Jönsson, Eva Hallberg, Roberto Citterio, Richard 
Löfgren, Anna Karlsdotter, Rose-Marie Bergman, Elena Zukauskaite (sekreterare)  

1) Mötet öppnas  

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

2) Föregående protokoll  

Protokollet från möte  2019-08-23 godkändes. 
 

3) Information/Diskussion 

a) Reflektion efter internat 

b) Röst i skolsverige 

Målgrupp 

På vilket sätt 

Målsättning/strategi 

Frågorna kring vidareutveckling av behovsdokument behöver diskuteras. Mötet 6 december ska 
avsättas för strategiska frågor.  

 

c) FoU Skola – kommunikation 

Det finns antal punkter som FoU Skola behöver stöd med i relation till kommunikation. Elena 
har berättat att hon har pratat med förbundsdirektör som nu undersöker hur mycket stöd man 
kan förvänta från kommunikationsavdelning på KFSK. Elena kommer också undersöka hur 
mycket det skulle kosta att anlita fotograf för att skapa bildbank för FoU Skolas kommunikation.  

 

d) Rektorsnätverk för särskola – uppdatering 

Rektorsnätverk för särskola (33 rektorer, 20 kommuner) har träffats för första gången. Första 
träffen var mycket uppskattad och fått bra utvärderingar.  

e) Utvecklingsgrupper – uppdatering  

Utvecklingsgrupper (10 utvecklingsledare) har träffats för första gången. Det ser ut som 
omarbetat upplägg kommer att fungera bra med båda grupper.  

f) Skola på vetenskaplig grund konferens – uppdatering 

Konferens Skola och förskola på vetenskaplig grund är igång. Programmet är spikat. Det är 75 
anmälda deltagare så länge, bland dem några politiker. Elena uppmuntrar styrgruppen att sprida 
information vidare till sina politiker. Så de får också djupare förståelse på vad som vetenskaplig 
grund innebär. 



  

Kommunförbundet Skåne  2(2) 

g) Konferens om måluppfyllelse och kvalitén på förskola – uppdatering & Blekinges 

kommun 

Arbete med konferens om måluppfyllelse och kvalitén på förskola. Det finns intresse bland 
kommunerna. En av Blekinges kommuner som inte ingår FoU Skola tillfrågat att delta på 
konferensen. FoU Skolas styrgrupp har bestämt att de får delta denna gång, men att de får 
information att de behöver ansluta sig till FoU Skola för att delta på FoU Skolas evenemang för 
medlemskommuner.  

h) Lärarnas skolutvecklingskonferens – uppdatering 

Vikten av att få tillräcklig med bidrag diskuterades. Många lärare vågar inte presentera de 
utvecklingsprojekt som de driver. Det är viktigt att förankra md förvaltningschefsgruppen att de 
behöver göra urval av lärare som de uppmuntrar lite extra att delta på konferensen samt att de 
ges förutsättningar att skriva både bidrag oh syntes artikel.  

i) Skolchefskonferens – återkoppling 

Skolchefskonferens ägde rum 3-4 oktober i Växjö. Konferensen samlade ca 50 deltagare från 
hela Sverige. Skolinspektionen, regeringskansliet, skolledarförbund, forskare samt 
förvaltningschefer från olika kommuner och friskolor diskuterade skolchefsrollen och vad den 
innebär. FoU Skola har varit en del av national arena i denna diskussion. Konferensen var 
uppskattade med innehållet utvärderat som utmärkt eller bra.  

j) Besök förvaltningarna – återkoppling (Helsingborg, Höganäs, Hörby) 

Elena har besökt Helsingborgs, Höganäs och Hörbys förvaltningar under hösten. Det kommer 
efterfråga för nätverk för rektorer i förskola samt rektorer för vux. FoU Skolas styrgruppen 
kommer att diskutera detta under strategiska mötet 6 december.  

 

k) FoU Skolas blogg – Nytt inlägg: https://kfsk.se/foublogg/forskola/skolvarldens-

onsketankande-och-verklighet/ 

l) FoU Skolas blogg – kommunikationsprojekt Skola på vetenskaplig grund har fått 

några inlägg från nordvästra Skåne. Det behövs flera från andra hörn också.  

 

4) Beslut 

Guldtrappan/Framtidens lärande 

Det har kommit in förfrågan att vara medarrangör av Guldtrappan/konferens Framtidens 

lärande. FoU Skolas styrgrupp har bestämt att tacka nej till erbjudande. 

  

ICSEI konferens. 

 Elena kommer att delta på ICSEI konferens i Marakesh januari 2020. Bara FoU Skolas 

vetenskaplig ledare och styrgruppsmedlemmar kan få reseräkningar täckta via FoU Skolas 

budget.  

 

Afiliering Malmö universitet  

FoU Skolas styrgrupp har beslutat att Elena ska ansöka afiliering med Malmö universitet 

utifrån Malmö universitets kriterier.  
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