
Mötesanteckningar 21/4 2017 
 

Närvarande: Margareta Fredin, och Frida Eketjäll, Enköping, Catarina Sundin och Irene Molander, 
Knivsta, Gunilla Bränn, Sigtuna, Ingrid Wester och Camilla Lindström, Östhammar, Anna H 
Walterholm, Håbo, Mia Hedefalk, Uppsala universitet och Marie Lein, Uppsala 

Presentation om SKA med Kristina Malmberg och Anders Arnqvist 
Kristina och Anders presenterar sitt arbete med SKA på rektorsutbildningen på Uppsala universitet. 
Anders problematisera att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet under SKA.  Tidigare 
kvalitetsrapporter lede inte till utveckling av verksamheten och därför startade SKA. Frågan är vad 
som är nytt och hur detta leder till verksamhetsutveckling? Han problematiserade vidare om 
vetenskap, vilka är relevanta, hur ska de omsättas i praktik och vilken roll har läraren i detta arbete? 
Kristina berättade om avsaknaden av svensk forskning kring ledning och styrning i förskolan. Norge 
har genomgått en liknande utveckling som Sverige, varför den forskningen kan vara relevant.  

Två kurser erbjuds inom rektorsutbildningen (se bilaga). Kompetensutveckling för förskolechefer: en 
kurs om pedagogiskt ledarskap (ges i höst, 2017. Ansökan öppen till 18/4)och den andra om att leda 
och organisera SKA (kan ges i mån av intresse.  Inventera behovet i din kommun till den 1/9. Kursen 
startas under 2018).  

Samverkanscheckar till huvudman 
FoSam:s medlemskommuner erbjuds samverkanscheckar som under perioden 2017-19 kan används 
till ett eller flera samverkansprojekt. Syftet är att skapa eller fördjupa samverkan mellan Uppsala 
universitet och förskolor/skolor/huvudmän. Juni 2019 ska alla medel vara förbrukade. 

Läs mer om checkarna här: http://forumforsamverkan.uu.se/verksamhet/samverkanscheckar/ 

Lars Olsson, samordnare FoSam, har varit ut till Håbo och Sigtuna kommun och diskuterat 
samverkanscheckar. Tankar och diskussioner pågår där fler kommuner samverkar. Följ upp hur din 
kommun, som huvudman, vill använda dessa medel och kontakta Lars Olsson för vidare diskussion. 
Ansökan lämnas in i mars-december. E-post: lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se Vi följer upp hur 
det ser ut i våra kommuner när vi ses den 1/9. 

Planera konferens om hållbar utveckling ht 2017 
Ingrid Pramling Samulesson har kontaktats och är villig att komma hit till Uppsala. Vi föreslår att 
planera en heldag med frågor om hållbar utveckling där olika forskare och förskolor presenterar 
forskning och arbete med undervisning för hållbar utveckling (UHU). Kanske kan forskarna 
presentera på fm (fokus ”ledarskap”) och representanter i förskolorna (hur görs det i praktiken”) 
presenterar på em? Fundera på vilka/en förskola/or som kan presentera sitt arbete med UHU under 
konferensen. Vi gör en avstämning under nästa möte. En första scanning av vilka som kan var 
intresserade att delta skulle kunna vara chefer och förskollärare med särskilt uppdrag kring 
kvalitetsfrågor tex utvecklingsgruppsledare och pedagogistor. Uppskattningsvis skulle varje kommun 
kunna bjuda in ca 20 personer. Ett annat sätt att se på det är att fördela antal platser kopplat till 
kommunens storlek (invånare).  Vi behöver inventera vilken lokal som kan användas. Pramling 

http://forumforsamverkan.uu.se/verksamhet/samverkanscheckar/
mailto:lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se


Samulesson styr vilken dag konferensen hålls. Önskemål finns i första hand på en måndag eller 
fredag.  Mer information kommer. 

Hösten 2017 
1/9 och 10/11 är nästa termins mötesdagar. Vi träffas också under konferensen men det datumet är 
inte spikat än. 

Fokus för hösten kommer att handla om övergångar. Vi arbetar på samma sätt som vi gjorde med 
SKA dvs att alla kommuner redovisar hur de gör. Håbo och Östhammar redovisar först, då de har 
kommit en bit med sitt arbete (septembermötet). Resterande kommuner redovisar sitt arbete under 
kommande möten. 

Att göra inför nästa möte: 
- Undersök vilket behov som finns bland förskolechefer att delta i kurs om att leda och 

organisera SKA  
- Hur kommer din huvudman att använda samverkanscheckarna? 
- Vilka förskolor i din kommun skulle kunna bidra med en presentation under konferensen om 

UHU? 
 
 

Marie Lein och Mia Hedefalk 


	Mötesanteckningar 21/4 2017
	Presentation om SKA med Kristina Malmberg och Anders Arnqvist
	Samverkanscheckar till huvudman
	Planera konferens om hållbar utveckling ht 2017
	Hösten 2017
	Att göra inför nästa möte:


