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Protokoll styrgruppsmöte FoU-skola  

2020-02-14 

  
Plats: KFSK, Lund, Röda rummet 
Tid: 13:00-16:30 
Närvarande: Hans Dahlqvist (ordförande), Eva Hallberg, Anna Karlsdotter, Rose-Marie Bergman, 
Elena Zukauskaite (sekreterare), Richard Löfgren 
Anmälde förhinder: Roberto Citterio, Mats Jönsson, Anders Grundberg 

1) Möte öppnas 

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes. 

2) Protokoll 2020-02-31  

Protokollet från möte 2020-02-31 godkändes. 

3) Information/Diskussion 

a) Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020 – keynote 

Flera förslag till keynote föreläsare diskuterades.  

Beslut: Elena kommer att kontakta Mats Trondman i första hand.  

b) Vuxenutbildning 

Det har kommit förfrågor från kommuner att FoU Skola skulle skapa mötesplatser 

för ledare inom vuxenutbildning. Det finns flera sätt att svara på detta.  

- Öppna upp regionala rektorsnätverk för vux rektorer. De deltar i samma 

föreläsningar, men har erfarenhetsutbyte med varandra i en separat grupp. Risk: 

urholkning av ett bra fungerande nätverk. Fördel: kan göras inom ramen för 

befintlig verksamhet. 

- Upphandla extern ledare för rektorsnätverk för vux. Risk: svårt att säkerställa 

kvalitet med externa ledare, kostnaderna för deltagande i nätverk kommer vara 

högre. Fördel: vux rektorer får egen forum med inriktning för deras speciella 

behov.  

- Starta igång ett till nätverk som leds av FoU Skola. Risk: Elena har inte utrymme i 

tjänst att driva ett till nätverk. Någonting annat behöver tas bort. Fördel: vux får 

samma utbud som andra skolformer. 

- Fokusera på vux på annat sätt – exempelvis genom att bevaka konferenser och 

beställa blogginlägg, bjuda in till Lärarnas skolutvecklingskonferens. Risk: Vux får 

inte samma möjligheter som andra skolformer. Fördel: det går att genomföra 

inom ramen för befintlig verksamhet.  

Styrgrupp kommer att fundera på olika möjligheter och återkomma till frågan vid 

nästa styrgruppsmöte.  

c) Studentmedarbetare 

Studentmedarbetare kommer att anställas till avdelning Samhällsutveckling. FoU 

Skola kommer kunna använda den för mindre uppgifter.  

d) Blogginlägg – problematisering av Hatties metodologi 

J. Hatties bok Synligt lärande kritiseras både utifrån teoribyggande perspektiv och 

utifrån metodik han använder. Styrgruppen diskuterade Hatties roll i svensk skola 

samt om det finns intresse att problematisera Hattie i exempelvis blogginlägg. Det är 

kanske inte av intresse att problematisera Hatties metodik i detalj, men 
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problematisera skolutveckling där en person/en modell blir snabbt stort utan att det 

granskas kritiskt och använda Hattie som exempel. Elena kommer kolla upp med 

lärosäten på vilket sätt Hattie introduceras i lärarutbildning samt kolla om någon 

forskare kan vara intresserad att skriva ett inlägg om detta.  

 

4) Beslut: 

a) Utvärdering av Förväntansdokument 2017-2019 

Utvärdering av Förväntansdokument 2017-2019 fastställdes under mötet. 

Utvärderingen kommer att presenteras på förvaltningschefskonferens 6 mars. 

b) Förväntansdokument 2020 

Förväntansdokument 2020-2022 fastställdes under mötet och kommer presenteras 

på förvaltningschefskonferens 6 mars.  

c) Fokus Skolnärvaro – oktober 8, 2020 

Elena har sökt medel från Sten K. Johnsson Stiftelse för att anordna konferens Fokus 

Skolnärvaro där kommuner kan delta kostnadsfritt. Svaret om medel beviljas 

kommer först maj 2020 vilket är för sent att sätta igång arbete.  

Beslut: FoU Skola kommer att finansiera konferensen från sin budget om medel inte 

beviljas.  

 


