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MÖTESANTECKNINGAR 
Närvarande: Kicki Viklund, Catharina Sundin, Lisa Linefjell, Christina Fasth, Margareta Fredin , Gunilla 

Johansson, Birgitta Edlund-Falk, Irene Molander, Helen Rannby, Lars Olsson, Kristina Andersson, 

Maria Hedefalk och Marie Lein. 

Mötet började med presentationer av alla deltagare och sedan presenterade Kristina Andersson 

(lektor i didaktik, Uppsala universitet) sina tidigare erfarenheter av samarbete mellan Gävle högskola 

och kranskommuner i Gävle. Samarbetet skedde över en längre tid (2003-2013) och involverade en 

mängd personer (professorer, doktorander, forskare, förskollärare, lärare, f.d. lärarstudenter, 

skolchefer och jämnstädhetsstrateg). Lärarutbildningsnämnden finansierade 

forskningsmiljöerna/temagrupperna vilket inkluderade universitetets löner. Här fanns möjlighet att 

söka forskningsmedel. Utmaningen låg i att skapa resurser för övriga, så att de också kunde avsätta 

tid för detta. Samverkan resulterade i konferenser, utbildningsdagar, workshops och doktorander 

som presenterade papers. 

Detta följdes upp av Maria Hedefalks presentation av sin forskning som handlar om undervisning för 

hållbar utveckling i förskolepraktik. 

Efter detta presenterade varje kommun vad de arbetar med för tillfället. Här fick vi kännedom om 

varandras angelägenheter och möjligheter att se gemensamma beröringspunkter.  

Enköpings kommun:  

 Samspel pedagoger-barn 

 Utvecklingssamtal (där barns intressen tas tillvara) 

 Nt-satsning 

 Jobbar tematiskt med estetiskt, matematiskt, språk- och NT ombud 

 Börjat att jobba med lärplattor 

 Organisera för färre barn i barngrupperna-ansökan om stadsbidrag 

Sigtuna kommun:  

 Barnens bild av Sigtuna och Sigtunas bild av barnen 

 Språk (samarbete med Reggio Emilia- institutet) 

 Rekryterat en utvecklingspedagog med inriktning mot flerspråkighet i förskolan  

 Flerspråkighet och mångkultur sak lyftas. Ett arbete med att utforma en språkutvecklingsplan 

för hela kommunen är på gång. Veli Tuomela möter Reggio Emilia. Nätverk och pilotförskolor 

ska formas 

Heby:    

 Värdegrunden och syn på kunskap 

 Förändringsarbete 

 Giftfri förskola 

 Lärmiljöer 
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Uppsala kommun: 

 Interkulturalitet och flerspråklighet (handlingsplaner för mottagande av nyanlända) 

 Giftfri förskola 

 Genus (normkritik och förhållningssätt) 

 Synvändan – pedagogisk miljö – pedagogisk dokumentation 

 Analys i SKA med stöd av Jan Håkansson 

 Förskoleappen testas på en förskoleenhet (som kommunal plattform) som utvärdering inför 

en kommande upphandling av digital plattform för hela förskoleverksamheten. 

 Diskussioner pågår att framarbeta SKA med utvärdering som ska gälla utifrån ett  0-19 års 

perspektiv där bl. a nyckeltal efterfrågas för att mäta kvalitet. 

 Matematiklyft ska påbörjas vid årsskiftet 

 Övergångar förskola-skola 

Tierp: 

 Utanförskap-kartläggning efter SPSM´s utvärderingsverktyg 

 NTA-lådor 

 Professionella pedagoger i förskolan  

 Mattelyft 

 UNIKUM i förskola och skola- blogg som verktyg i dialog med föräldrar 

 Hållbar utveckling och Grön Flagg 

 Värdegrundsfrågor 

 Giftfri förskola 

 Övergångar förskola-skola 

 IKT stor satsning (med barn som medproducenter) 

 Professionella pedagoger, stärka yrkesrollen  

Knivsta: 

 Pedagogisk dokumentation (SKA) 

 Pilotförskolor arbetar med normbrytande beteende 

 Genus 

 Övergångar över hela kommunen 

 Barnhälsoarbete (synvändan och likabehandlingsarbete) 

 Minska barngrupper och sjukskrivningar 

 Digitala lärmiljöer, IKT plan 

 

Marie Lein gick igenom uppdraget som Förskolans regionala utvecklingsgrupp har fått och en kort 

diskussion om detta fördes. En utmaning är att hitta nya sätt att samverka som leder till 

verksamhetsutveckling. Utgångspunkten är mötet mellan forskning som finns på Uppsala universitet 

och verksamhetsnära frågeställningar. 
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 Frågan om hur många deltagare varje kommun får skicka diskuterades. Önskemål finns från 

kommunerna att komma både ordinarie och reserv på dessa” tankesmedjan möten” ca 2 ggr per 

termin. Önskemålet förmedlas vidare till FoSams styrelsen.  

Möjligheten att äska medel för forskningsprojekt av något slag lades fram. Frågan är vad detta 

projekt kan bestå av? Detta fick deltagarna ta med sig hem att fundera på och skall diskuteras vidare 

vid nästa möte.  

Även användningen och utseendet av FoSams webb skall diskuteras vid nästa möte och alla deltagare 

uppmanas att gå in på webben för att fundera på hur den kan se och hur den kan användas. Vilka 

behov finns? http://forumforsamverkan.uu.se/ 

Vi beslutade att ses ytterligare två gånger till denna termin d.v.s. den 30 oktober och 27 november 

och träffas kl.8.30–12.00 för att komma vidare i nya tankebanor och hinna komma fram till några 

förslag på projekt vi kan söka medel för (deadline 1/11).  

Vi bjuder in ännu en forskare till nästa möte för att synliggöra den forskning som bedrivs på Uppsala 

universitet idag. 

Har ni hört talas om andra intressanta samverkansformer mellan universitet och kommun? Tips 

gärna oss via e-post som underlag till nya samverkanstankar. 

 

Att fundera på i respektive kommun tills vi ses igen den 30/10: 

Forskningscirkel som arbetsform. Vad skulle kunna vara möjliga intresseområden, just för din 

kommun och för det regionala nätverket gemensamt? 

Se över webbsidan som finns för Forum för samverkan idag. Hur vill vi utveckla den? För vilka 

målgrupper ska/bör den nyttjas? Kom med förslag på användningssätt och innehåll. 

 

Vid pennan/ Mia och Marie 

http://forumforsamverkan.uu.se/

