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Verksamhetsplan FoU Skola 2020 
FoU Skola ska verka för en skola som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. I FoU 

Skolas förväntansdokument 2020-2022 beskrivs de långsiktiga mål som verksamheten förväntas 

arbeta mot. Det är tre långsiktiga mål som definieras i förväntansdokument: 

• Mål 1: FoU Skola bidrar till ökad kompetensutveckling och ett skolförbättringsarbete som 

bygger på vetenskaplig grund (inom den egna kommunen). 

• Mål 2: FoU Skola främjar ökad kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte så att lärdomar som 

uppnåtts i en kommun eller i en del av regionen kommer andra kommuner tillgodo 

(interkommunalt). 

• Mål 3: FoU skola skall påverka skoldebatten på vetenskaplig grund genom att utgöra en 

tydligare röst i skolsverige (nationellt). 

Planerad verksamhet 2020. Samma aktivitet kan bidra till flera mål. Mål anges i parantes bredvid 

aktivitet. 

Återkommande aktiviteter – både vår och höst, 2020 

• Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund med fyra två timmars föreläsningar med 

forskare (Mål 1) 

• FoU Skolas Regionala rektorsnätverk med 49 rektorer från 21 kommun genomförs med 

ytterligare tre träffar fram till och med juni 2020. Anmälan till en ny grupp öppnas våren 

2020 med tre nya träffar under hösten 2020. (Mål 1 & Mål 2) 

• FoU Skolas Regionala rektorsnätverk för särskola med 33 deltagare från 20 kommuner 

genomförs med ytterligare två träffar fram och med maj 2020. Anmälan till en ny grupp 

öppnas våren 2020 med två nya träffar under hösten 2020. (Mål 1 & Mål 2) 

• FoU Skolas Regionala rektorsnätverk för förskola sätts igång med att anmälan öppnas våren 

2020 med första två träffar under hösten 2020. (Mål 1 & Mål 2) 

• Utvecklingsgrupper (grupper för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer 

som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med uppdrag att på 

förvaltningsövergripande nivå utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet) 

fortsätter sina träffar under våren 2020. Sista träff är maj 2019. Ny anmälan öppnas våren 

2020. Minst 10 deltagare per upplägg behövs för att aktivitet ska fortsätta hösten 2020 (Mål 

1 & Mål 2) 

• FoU Skola bistår erfarenhetsutbytet på förvaltningschefskonferenserna inom 

Kommunförbundet Skåne. Detta omfattar att planera och följa upp de fyra nätverksträffarna 

under 2020, samt det årliga internatet i november (Mål 2). 

• FoU Skola är sammankallande till regional samordningsgrupp för ULF försöksverksamhet. 

Under 2020 kallar FoU Skola till sex möten för kunskapsutbyte inom ULF försöksverksamhet. 

Syftet är att byta ut kunskap kring modeller som kommer fram på olika lärosäten samt 

etablera processer för kunskapsspridning. Vidare ska gruppen utveckla att förslag om hur ULF 

verksamhet kan se ut efter att försöksverksamhet är avslutat. Förslaget kommer att 

presenteras för nationella representanter av ULF (Mål 2 & Mål 3) 

• Besök på hörn och förvaltningsmöten för att få förståelse om kommunernas behov samt 

sprida information om FoU Skola och föreläsa/kompetensutveckla (Mål 1) 

• FoU Skola deltar på Regional samverkansråd för skollagstyrda verksamheter (Mål 1 & Mål 3) 
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Kronologisk ordning av enskilda aktiviteter 

Vår, 2020 

• Lansering av Syntes – utvecklingsartiklar – Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019 och kick-

off Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020 (Mål 2) 

• Kompetensutvecklingsdag för rektorer efter rektorsutbildning (Mål 1) 

• Konferens Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan – inspirations föreläsning och 

erfarenhetsutbyte kring arbete med kvalitet i förskola (Mål 1 & Mål 2) 

• Skolverket rundabordssamtal – lektors roll i kommunerna (Mål 3) 

Höst, 2020 

• Fokus: Skolnärvaro – inspirationsföreläsningar och erfarenhetsutbyte kring kommunernas 

arbete med skolnärvaro (Mål 1 & Mål 2) 

• Lärarnas skolutvecklingskonferens november 11, 2020 i Helsingborg. Mötesplats för lärare 

och andra intresserade i skolutveckling att diskutera och få inspiration kring 

skolutvecklingsprojekt. (Mål 1 & Mål 2) 

• Läsecirkel – Skola på vetenskaplig grund – sätts igång under hösten 2020 med en träff per 

termin. Målgrupp – deltagare från utvecklingsgrupper 2019/2020. (Mål 1 & Mål 2) 

• Dialogforum för forskningsliteracitet i samarbete med Malmö universitet och Lunds 

universitet. Malmö universitet har huvudansvar 2020. (Mål 1) 

• Skolchefskonferens (Mål 4) 

Övriga arbetsuppgifter 

• Skrivarstugor för Lärarnas skolutvecklingskonferens (Mål 1) 

• Gransknings och urvalprocess för Lärarnas skolutvecklingskonferens (Mål 1) 

• FoU Skola samordnar utgivning av konferensproceedings från Lärarnas 

skolutvecklingskonferens 2020. (Mål 1 & Mål 2) 

• FoU Skola fortsätter arbete med kommunikationsprojekt Tre frågor om skola på vetenskaplig 

grund: kommuner berättar – målet är att minst en kommun per månad svarar på frågor (Mål 

2 & Mål 3) 

• FoU Skola deltar i arbetsgruppen på MAU ang i relation till ULF – modellen kring 

förvaltningsnivå unika utmaningar (Mål 2) 

• FoU Skola engagerar forskare att skriva populärvetenskapliga blogginlägg om frågor 

relevanta för Skånes kommuner – minst 2. (Mål 1) 

• FoU Skola publicerar blogginlägg med syfte att sprida kunskap och föra diskussion om 

skolfrågor på vetenskaplig grund (Mål 2 & Mål 3). 

• Uppdatering av FoU Skolas webbsida  

I syfte att omvärldsbevaka ska FoU Skola delta och i mån det är möjligt bidra till nationella arenor för 

skolutveckling och skolpolitik. Under 2020 ska FoU Skola åtminstone delta i: 

• ICSEI 2020, januari 6-10, Marrakech 

• Skolportenskonferens Vuxenutbildning i fokus, 23 januari, Malmö 

• Bokmässa, september, Stockholm 


