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Protokoll styrgruppsmöte FoU-skola  

2020-05-14 

  
Plats: På distans via Teams 
Tid: 13:00-16:00 
Närvarande: Hans Dahlqvist (ordförande), Eva Hallberg, Anna Karlsdotter, Rose-Marie Bergman, 
Elena Zukauskaite (sekreterare), Anders Grundberg, Richard Löfgren, Mats Jönsson 
Anmälde förhinder: Roberto Citterio,  

1) Möte öppnas 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

2) Protokoll 2020-04-17  

Protokollet från möte 2020-04-17 fastställdes. 

3) Information/Diskussion 

a) FoU Skolas Budget 

FoU Skolas utgifter under 2020 har varit lägre än planerade pga minskade resor, 

konferenser, digitala möten/evenemang.  

b) Återkoppling gymnasiesamverkan 

Elena har arbetat med gymnasiesamverkan våren 2020. Hon har varit 

sammankallande för arbetsgruppen, tagit fram anbudsinbjudan för konsultföretag, 

har hanterat dokumentation kring upphandling samt hjälper till att samla in den 

data som behövs för att genomföra analys.  

c) Återkoppling - remissvar 

Elena är sammankallande för arbetsgrupp som arbetar med remissvar på Åstrands 

utredning. Utredningen kommer att tas upp på förvaltiningschefskonferens 15 maj.  

d) Återkoppling – SKR 

FoU Skola/KFSK fick beröm för entreprenadavtal och överenskommelsen (Bilaga 3) 

som tagits fram i samband med 3 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av 

verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid 

e) KFSK och ekonomihantering inför 2021 

Det finns ett förslag för omorganisation av KFSK där alla sidoavtal tas bort (inkl FoU 

Skola) och allt finansieras med en avgift för KFSK. Övergripande VP görs för alla 

strategiska områden inom KFSK. Strategiska nätverk (förvaltningschefer för 

utbildning är ett av dem) bestämmer vilka strategiska områden borde hanteras av 

KFSK. Det finns både fördelar och nackdelar för FoU Skola med den nya 

organisationen. Det är viktigt att budget för FoU Skola säkerställs i helheten för 

utbildningsbudget. Det är också viktigt att även i fortsättning ska finnas 

styrgrupp/referensgrupp för att förankra aktiviteter.  

f) Uppdatering – rektorsnätverk, rektorsnätverk för särskola 

Sista träffen för rektorsnätverk skulle ha ägt 4 juni, 2020. Träffen har ställts in pga 

svårigheter för rektorer att prioritera under rådande omständigheter. 

Rektorsnätverk för särskola kommer att genomföras digitalt 29 maj. 2020. 

g) Förskolekonferens – nytt datum  

Förskolekonferens Måluppfyllelse och kvalitet i förskolan skulle ha genomförts 26 

mars, men blev inställd pga covid-19. Vi skulle kunna genomföra konferensen delvis 
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på plats, delvis på distans tidig höst 2020. FoU Skolas styrgrupp är positivt inställt till 

det och Elena kommer ta upp frågan med arbetsgruppen för att hitta lämpliga 

datum.  

h) Uppdatering – aktiviteter skolår 2020/2021 

Elena har utlyst aktiviteter för skolår 2020/2021 som det var planerat enligt VP2020. 

Det märks att intresset är lägre än vanligt troligen pga osäkerhet kring hur hösten 

kommer att se ut. Elena kommer att skicka ut inbjuda igen och ta upp frågan med 

förvaltningschefer 15 maj, 2020.  

i) Avgift för seminariet – skillnad på plats och på distans?  

Avgift för seminarierna på plats eller på distans borde vara samma – man får samma 

innehåll. Under corona tider är det viktigt att uppehålla kompetensutveckling.  

Beslut: FoU Skolas styrgrupp beslutar att FoU Skolas seminarierna kommer att 

erbjudas kostnadsfritt under hösttermin 2020 för att underlätta och uppmuntra 

deltagande.  

 

4) Beslut: 

a) Lärarnas skolutvecklings konferens 2020 

Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020 flyttas till våren 2021. Elena hittar nytt 

lämpligt datum med Helsingborgs stad. 

 

b) Ny ordförande höst, 2020  

Hans Dahlqvist kommer att avgå från FoU Skola från och med augusti 2020. Mats 

Jönsson tar över som ordförande för FoU Skola från och med augusti 2020. 

Ny representant från nordväst hörn behöver utses till FoU Skolas styrgrupp. Hans 

kommer att ta upp frågan vid nästa hörnmöte. 

 

c) Internat 2020 

FoU Skolas internat 2020 är inbokat oktober 1-2, 2020. Richard och Rose-Marie kan 

inte delta den dagen. Elena skickar ut doodle för att hitta nytt datum.  

 

 


