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Protokoll styrgruppsmöte FoU-skola  

2019-11-07 

  
Plats: Mayfair Hotell Tunnel, Malmö 
Tid 10:00-12:00 
Närvarande: Hans Dahlqvist (ordförande), Mats Jönsson, Eva Hallberg, Richard Löfgren, Anna 
Karlsdotter, Rose-Marie Bergman, Elena Zukauskaite (sekreterare)  
Anmälde förhinder: Roberto Citterio, Anders Grundberg  

1) Mötet öppnas  

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

2) Föregående protokoll  

Protokollet från möte  2019-11-18 godkändes. 
 

3) LSK2020 – Keynote föreläsare 

Utvärdering av LSK2019 visade att det önskades att ha lärare som keynote föreläsare på LSK.  
Beslut: Elena Kontaktar Marie Wiman, årets lärare 2019, för att undersöka tillgänglighet och 
arvode för föreläsning. 

 

4) Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsberättelse 2019 är bra i nuvarande form. Information om kvarstående aktiviteter 
kommer att läggas till under december 2019. 

 

5) Konferens – Skola och förskola på vetenskaplig grund: avslutande debatt 

Det diskuterades om politiken borde medverka i slutdebatt om skola på vetenskaplig grund.  
Beslut: denna gång kommer panel bestå av tjänstepersoner och inte politiker.  
 

6) Kompetensutvecklingsdag för rektorer 7 februari, 2020 

Anmälan till Kompetensutvecklingsdag för rektorer går långsamt. Det är få kommuner som 
anmäler deltagare vilket kan innebära att utskick inte nått ut till skolorna.  
Beslut: Ta bort kravet för minst 2 år efter rektorsutbildning (det räcker att de har gått 
rektorsutbildning) samt skicka ut inbjudan direkt till skolornas e-post lista.  
 

7) Nätverk för förskola 

Det har kommit förfrågan från kommunerna att sätta igång regionalt rektorsnätverk för förskola.  
Beslut: Regionalt rektorsnätverk för rektorer i särskola ska startas nästa skolår 2020/2021.  
 

8) Nätverk för vux 

Det har kommit förfråga från kommunerna att sätta igång regionalt nätverk för vux.  
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Beslut: FoU Skola kommer att anordna kompetensutvecklingsdag för rektorer i vux. Då det är 
utmaning att sätta flera nya nätverk samtidigt med begränsade resurser. 
 

9) Nytt blogginlägg: https://kfsk.se/foublogg/vetenskaplig-grund/tre-fragor-om-skola-pa-

vetenskaplig-grund-helsingborgs-stad-berattar/ 

Kommunikationsprojekt Tre frågor om skola på vetenskaplig grund fortsätter. Landskrona och 
Helsingborg har skickat in sina svar utifrån eget initiativ vilket högt uppskattas. Svar från Skåne 
Ost kommuner efterfrågas. Rickard kommer att skicka in svar om Sjöbo kommun.  
 

10) Övrigt 

Rose-Marie har föreslagit att ta fram FoU Skolas app med pushnotiser när det kommer fram en 
ny aktivitet eller nytt blogginlägg.  
Beslut: Elena kommer att undersöka priserna för utveckling.  
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