
den 30 oktober 2015 [FOSAM, FÖRSKOLANS UTVECKLINGSGRUPP] 
 

MÖTESANTECKNINGAR 
Närvarande: Catharina Sundin, Christina Fasth, Gunilla Johansson, Birgitta Edlund-Falk, Irene 
Molander, Eva Stenberg, Anna Walterholm, Maria Hedefalk och Marie Lein. 

 

Mötet började med en återkoppling från FoSams styrelsemöte. Information gavs om AIM-day och 
kommunernas uppdrag i att formulera frågor. Mer info finns på www.aumday.se/livslangt-larande-
2016/. Registering av frågor pågår fram till den 4:e december. 

Håbos representant Anna välkomnades till utvecklingsgruppen. 

Johannes Westberg, universitetslektor i utbildningshitoria presenterade sin forskning ”Perspektiv om 
förskolans historia” och diskussioner fördes om innehållet. 

Efter detta fortsatte gruppdiskussioner kring förslag på forskningscirklar. Detta utmynnade i två 
fokusområden: IKT och ledarskap. Dessa områden ska skickas vidare till styrelsen som underlag för 
framtida arbete med forskningscirklar (start 2016). 

Vidare diskuterades också syfte och innehåll med FoSams websida. Webplatsen upplevs av 
deltagarna som etiskt tilltalande och överskådlig. Det upplevs som bra att all information finns några 
få knapptryck bort. Förslag på utveckling: 

• Ange namn på kommunens representanter i RUG (regional utvecklingsgrupp) 
förskola  http://forumforsamverkan.uu.se/samverkansformer/regionala-
utecklingsgrupper/forskola/ 

• Vi lägger ut minnesanteckningarna på webben och slutar skicka dem via mail. Även 
dagordningar och presentationer under träffar bör läggas ut på webben. 

• Önskemål finns att lägga ut en ”flik” kallad ”På gång i kommunen” eller ”Aktuellt i 
kommunen”, där varje kommun delger vad de arbetar med. Förslagsvis läggs en länk på 
förstasidan direkt under länken ”Lärarcafé” http://forumforsamverkan.uu.se/.  

• Kalendarie för förskolegruppen önskas från och med våren 
2016 http://forumforsamverkan.uu.se/samverkansformer/regionala-
utecklingsgrupper/forskola/ 

• En diskussion lyftes kring behovet av en anslagstavla eller öppen chattfunktion för att vidga 
utbyte mellan kommungränserna. 

• En önskan finns om att aktuell forskning läggs ut på sidan. Kanske kan en länk till EDUs 
kalendarium läggas ut? http://www.edu.uu.se/ 
 

En diskussion påbörjades kring arbetet att företräda sin kommun i RUG. Hur sprider man information 
i sin kommun och hur fångar man upp kommunala behov som sedan återförs till gruppen? Förslag 
visades också på en uppdragsbeskrivning. Detta arbete fördjupas under nästa möte 27/11. 

Vid pennan/ Mia och Marie 
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