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Protokoll från planeringsmöte med utvecklingsgruppen för 
”Lärarfortbildning genom Ämnesmässig Samverkan” (LÄS)  
 
Plats:  Lyktan  
Tid: Onsdagen den 16/5 kl 15.00 – 17.  
Deltagare:  Thomas Axelsson, Lars Göthlin (fram till punkt 7), Johan Larsson, Fredrik 

Lundgren, Tony Lööw, Håkan Plith, Guje Sevón, P O Berg (vid protokollet) 
Förhinder: Peter Lundberg, 
Underlag: Kallelse, kursplan samt preliminär lista på moduler och möjliga föreläsare. 
 

 
 

1. Uppföljning av förankring i Gripsholmskolan o övriga Friskolor   
Huvudansvaret för förankringen ligger på det två skolcheferna (Thomas och Tony). 
Markus svarar under Thomas skolresa för kontakten med friskolorna, och med 
Gripsholmsskolan. 

 
2. Fortsatt förankring i kommunen  

Tony informerar redan Cecilia (Kommundirektören), regelbundet, och håller 
fortsättningsvis i kontakterna med kommunens tjänstemän och politiker. Thomas 
inbjuds att tillsammans med Tony informera BUN om projektet vid nästa BUN 
Sammanträde.  

 
3. Kommentarer kring lärar-dagen på Europaskolan (ES) den 3/5 

Lärarnas reaktioner under och efter lärar-dagen har varit positiva. Magnus 
Henreksons föreläsning var mycket uppskattad.  Vi konstaterade också att Magnus 
står för en undervisningssyn som med fakta, evidens och djup ämneskunskap som 
bas, passar väl för vår starkt ämnesinriktade lärarfortbildning. Magnus erbjudande 
att delta i programmet som lärare och i ett möjligt framtida vetenskapligt råd 
mottogs också med glädje.  
 
Det noterades också att Håkans presentation av Läsprogrammet avlöpte väl, och att 
upplägget fick positiva kommentarer från de närvarande lärarna.   
 

4. Redovisning av besök vid Utbildningsvetenskapliga Fakulteten i Uppsala den 4/5 
Håkan och POs fick stor hjälp av Elisabet Nihlfors vid UU, vad gäller såväl kurs-
strukturen som val av föreläsare.    

 
5. Redovisning av besök på MDH i Västerås den 7/5  

Vid mötet med Pia Lindberg på MDH, presentade hon de olika projekt som 
Akademien nu är engagerad i. Hon konstaterade också att lärarna är mycket 
upptagna och att prof. Ryve (Mat.didaktik) är mycket hårt uppbokad! I ett senare 



mail konstaterar hon dock att vårt upplägg är spännande och att hon deltar i vår 
Kickoff i höst. PO & Håkan svarar för kontakten med henne. 
 
Tony tillade att Eskilstuna Kommun lyckats mycket väl med att utnyttja den 
kompetens som MDH årligen producerar.  
Vi beslutade att Tony försöker utveckla kontakterna med Eskilstuna (Per Eriksson?), 
och med vice akademichef för utbildningen, Tor Nilsson. Lämpligen bjuds de in till vår 
Kickoff i höst. 
 
Vi noterade också att vi på sikt måste undersöka möjligheten att få del av de resurser 
som i olika program på nationell, men framför allt på regional nivå avsatts till 
lärarutbildning och fortbildning. Ett sådant exempel är det regionala 
samverkansamtalet mellan Regionförbundet i Södermanland och MDH om 
högskolans roll i regionen. Tony och Thomas kollar upp om vi skulle kunna få bidrag 
från detta. 
 

6. Synpunkter på modulstrukturen  
Följande huvudsakliga synpunkter fördes fram när det gäller modulerna: 
- ”Lagt kort ligger” vad gäller den modulstruktur som presenterades. Det skall 

också betonas att Modulerna skall ses som en naturlig progression från det 
allmänna (vetenskaplig bas) - till det ämnesmässigt specifika och slutligen - till det 
individuellt professionella. Cirkeln sluts således när deltagarna i den sista 
modulen M6, tillämpar det man lärt sig i tidigare moduler genom att utvärdera 
kursen och din egen prestation. (”Tonys rulle”☺). På så sätt blir evalueringen ett 
viktigt element i den framtida utvecklingen av kursen. Dessutom skall de 
nationella provens konstruktion och innehåll specifikt diskuteras.  

- Läromedelsmodulen M4, skall tillföras ett element av gamification, dvs hur 
moderna dataspel kan föras in som engagerande lärverktyg. (Adam Palmquists 
nya bok!) 

- M5, ledarskap i klassrummet diskuterades, och gruppen konstaterade att detta 
var en viktig modul, som skulle inriktas på ledarskap för att kunna ”äga” sitt ämne 
i klassrummet! Rubriken på modulen skall dock ses över. 

- PO och Håkan skall skicka ut en reviderad modulstruktur samt en lista på 
föreslagna föreläsare senast den 18 maj 

 
7. Synpunkter på nominering av deltagande lärare  

- Det är de två skolcheferna (Tony och Thomas) som väljer ut vilka som skall 
nominera lärare till utbildningen (rektorer för skolorna), och i sista hand väljer ut 
deltagarna.   

- I valet mellan de ämneslärare som har störst behov av en lärarfortbildning, och 
de mest kompetenta lärarna skall vi välja de senare. Motivet till detta är att LÄS 
är ett pilotprojekt, där deltagarna är en aktiv och central del av själva 
utvecklingsprocessen. För detta behövs det både erfarenhet och kompetens. 
 
Det är också viktigt att inför en förhoppningsvis framtida fortsättning, sätta en 
kvalitetsstämpel på utbildningen, och inte skapa en image av en ”hjälpklass” för 
lärare.   



 
 

8. Tider för de olika modulerna  
- Det beslutades att lägga tiderna för de olika modulerna på olika dagar i veckan 

för att minimera störningarna i den ordinarie lärargärningen.  
- Varje modul börjar kl 09 00 dag 1, och slutar 16 00 dag 2.  
- De tider som beslutades för modulerna är: 

M1 måndag 17 tisdag 18 september 
M2 tisdag 17 onsdag 18 oktober 
M3 onsdag 21 torsdag 22 november 
M4 torsdag 14 fredag 15 januari 
M5 måndag 11 tisdag 12 februari 
M6 tisdag 20 onsdag 21 mars 

- Synpunkter från gruppen på detta skall vara PO och Håkan tillhanda senast den 
19/5 

 
 

9. Kick-off symposiet  
- Ny tid för symposiet är den 28/8 kl 14 – 17, med efterföljande tilltugg  
- Lokal för symposiet är Culinary Crafts lokaler på Campus (Tony fixar detta) 
- Symposiet är samlokaliserat med BUN´s ordinarie möte samma dag 
- Ingen ändring i programmet. Både Uppsala och KSO har nu bekräftat sitt 

deltagande. 
- Symposiet är slutet och Fredrik gör ett utkast till en inbjudan (skickas till 

Håkan/PO senast 28/5 för koll) som skall sändas ut till:   
o UU, (Elisabet, Thomas Nygren, Ida Lidegran, samt de övriga som Elisabet 

vill ta med sig. (Håkan o PO inbjuder) 
o Relevanta politiker och tjänstemän i kommunen (BUN, Presidiet, direktör 

och relevanta kontorschefer etc.) Tony distribuerar inbjudan 
o Huvudmän (styrelser och ägare) för de icke kommunala skolorna, samt 

rektorer för samtliga skolor, även de som inte deltar i första rundan 
Thomas distribuerar  

o Representanter för kyrkans Bildningsberg. Johan bjuder in  
o MDH PO/Håkan bjuder in Pia, och Tony Tor Nilsson 
o Fredrik svarar för alla mediakontakter inklusive pressreleaser. Detta 

innefattar; lokalpress, SVT Sörmland, Skolvärlden, Lärarförbundets tidning 
etc.  

- Inbjudningarna skall ha sänts senast fredagen den 1/6.  
 

10. Huvudman för projektet 
Det beslutades att Europaskolan kvarstår som huvudman för pilotprojektet, där det 
administrativt placeras i förvaltnings/utvecklingsbolaget Lyktan.  

 
11. Projektorganisation och projektledning 

Från den 1/7 gäller följande organisation: 
- Administrativt leds LÄS-projektet av Göran Hillgren (projektledare), med 

övergripande ansvar för: utbildningsadministration, ekonomi, avtal, kontakter 



med skolorna etc. Till hans förfogande ställer dels Thomasgymnasiet en 
administrativ resurs till förfogande som Tony´s stöd för kommunens skolor, och 
ES en resursperson för ES och friskolorna  

- Innehållsmässigt leds LÄS projektet av Håkan (sammankallande), med stöd av PO, 
Guje, och Fredrik, samt uppbackade av Elisabet, Thomas Nygren och Ida Lidegran 
från UU.  

- Den nuvarande arbetsgruppen kommer också fortsättningsvis att fungera som en 
Advisory Board för LÄS projektet  

 
12. Finansiering och ekonomisk styrning av pilotprojektet LÄS 

- Den totala budgeten för LÄS projektet är beräknad till 500 KSEK 
- Av detta har ES åtagit sig att finansiera 50%, dvs 250 KSEK 
- Kommunen har givit oss ett underhandslöfte om samma belopp, dvs 250 KSEK, 

och Tony kommer nu att se till att detta förs in i den kommunala 
beslutsstrukturen på ett korrekt sätt så att det är klart i början av juni.  

 
13. Formellt beslut om att starta upp Läs programmet  

- Arbetsgruppen beslutade vid dagens datum, enhälligt och med acklamation att 
starta LÄS projektet enligt plan hösten 2018☺.   

 
14. Nästa möte 

Nästa möte är beslutat till: 

Onsdagen den 13/6 kl 17-19 på Rogge,  
 
Efter mötet ett glas skumvin (så säger man faktiskt på Finlands-svenska – även om 
det för oss låter som om man skulle skåla i raklödder) 

 
 
 


