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MÖTESANTECKNINGAR 
Närvarande: Catharina Sundin (Knivsta), Anna H Walterholm (Håbo), Christina Fasth (Heby), Margareta Fredin (Enköping) , 
Gunilla Johansson (Tierp), Gunilla Bränn (Sigtuna), Eva Stenberg (Enköping),  Marie Lein (Uppsala) och Maria Hedefalk (UU) 

Verksamhetsplanen gicks igenom och vi lyfte att det finns pengar avsatta för en forskningscirkel med 
start ht 2016. Den forskningscirkel som kommer att genomföras ska ledas av Farzaneh Mohinian med 
innehållet ”IKT”. Vi bjuder in Farzaneh till nästa möte för att få höra om hennes tidigare forskning och 
planera inför hösten. Detta innebär att vi till hösten kommer att ha både FoSam-möten och 
forskningscirkel-möten. Mer detaljer kring hur forskningscirkeln ska gå till kommer under våren. 

AIM-days program och frågeställningar gicks igenom och diskuterades. En önskan om att 
workshopsen videolänkas till ett annat rum/web framfördes. På så sätt kan man ta del av 
frågeställningar som man inte är inbjuden till. Vad är möjligt att göra? http://aimday.se/livslangt-
larande-2016/schema/ 

Enköping har en fråga som inte fick plats på AIM-day denna gång. Den handlar om övergångar mellan 
förskola-förskoleklass-åk ett. Man ser en problematik i dessa övergångar på så sätt att skolan tror att 
barnen i förskolan inte har fått med sig erfarenheter från skolämnena (fördomar om förskolans 
uppdrag)– därmed finns ingen progression i barnens livslånga lärande. Skolan behöver mer 
kännedom om förskolans uppdrag och vilken undervisning som pågår där. Därmed behöver också 
förskolan bli bättre på att berätta om vad som händer där. Det här vill vi fördjupa oss mer i under 
hösten. Mia och Marie återkopplar detta till Lars som har erbjudit Enköping att fortsätta utreda 
frågan i ett annat forum. Enköpings fråga fokuserade på NT men vi kan beredda den inom RUG 
förskola i FoSam. 

Minskade barngrupper var en fråga som diskuterades. Regeringens satsning och dess konsekvenser 
diskuterades kopplat till lokalförsörjning och full behovstäckning. Konkurrensen har inneburit att 
varje kommun arbetar med att bli en attraktiv arbetsgivare för förskollärare som är en begränsad 
resurs.  

Vi gick en runda om vad som är aktuellt i kommunerna. Heby: pedagogisk dokumentation, 
teamledare, verksamhetsbesök. Tierp: skuggning, professionella pedagoger, arbetsbyte, IKT, SPSM-
material. Sigtuna: Nytt 3:årsprojekt ”Hållbar framtid”, projekterande arbetsätt, pedagogisk 
dokumentation, kvalitetsindikatorer, pedagogistor, språkutv.plan. Enköping: omorganisation med ny 
utbildningsförvaltning och chef, från avdelning till grupp, pensionsavgångar, diskussion kring 
aktivitetsstyrning i fsk. Håbo: Omorganisation för tydligare struktur, likvärdighet, pedagogiskt 
ledarskap, inkluderingsutbildning, IKT, RIK förskola. Knivsta: Lokalplanering, hög tillväxt, 
forskningscirkel pågår, SKA, elevhälsa, IKT, samsyn kring övergångar, språkutv.plan. 

Avhandling av Karin Lager ”I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling” diskuterades. 
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/i-spanningsfaltet-mellan-kontroll-och-utveckling-en-policystudie-av-
systematiskt-kvalitetsarbete-i-kommunen-forskolan-och-fritidshemmet/ 

Vi påbörjade också en diskussion om vad vi ska göra under våren och ht 2016. Denna fortsätter nästa 
möte som blir den 20/5. 

Vid pennan/ Mia och Marie 
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