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Protokoll från möte med arbetsgruppen för Lärarfortbildning 
genom Ämnesmässig Samverkan (LÄS) den 13/6 2018 
 
Plats:  Mässrummet på Rogge  
Tid: Onsdagen den 13/6 kl. 17.00 – 19.00  
Deltagare:  Håkan Plith, Fredrik Lundgren,  Johan Larsson, Martina Gustafsson, Thomas 

Axelsson, Tony Lööw, , Guje Sevón, Peter Lundberg, Göran Hillgren,  P O Berg 
(vid protokollet) 

Förhinder: Anna Zachrisson 
 
Underlag : Kallelse, protokoll från möte 16/5, Skolstaden Strängnäs en forskningsplanskiss 
 
 

1. Genomgång av protokoll från tidigare möte med följande korrigeringar (PO): 
a. Fredrik har hand om pressrelease och kontakter med media – inget annat.  
b. Tony hade någon synpunkt på protokollet, men jag minns tyvärr inte vad? 

 
2. Redovisning och diskussion av LÄS-programmets uppläggning via LÄS-webben  

(https://www.larfortstr.se lösenord Anaximander) Håkan. 
 

3. Genomgång av modulstruktur 1-3 och föreläsare (PO & Håkan) Konstaterade att 
föreläsare för Modul 1 är kontaktade och har godkänt medverkan. För modul 2 har 
Sörlin och Nygren accepterat. PO kontaktar de övriga två föreläsarna, Bardell och Ulf 
Danielsson. Som kvällsföreläsare önskas Sörlin eller Danielsson.  Inga föreläsare för 
modul 3 och senare har kontaktats. Beslöts att klartecken för föreläsare skall kunna 
ges i samband med  att föregående modul är aktuell.  

 
4. Uppföljning av förankring i Skolorna, inkl. status för nominering av lärare. (Thomas, 

Tony, Guje ) Alla rektorer har kontaktats (även Gripsholmsskolan) och redan har ett 
par förslag från kursdeltagande lärare inkommit till Martina.  Tony har kontaktat två 
kommunala skolor (Thomasgymnasiet och Mariefredsskolan). Möjligen kan fler 
Kommunala skolor erbjudas platser om det kniper med deltagare på övriga skolor. 

 
5. Diskussion och beslut om ny projektorganisationen (Håkan & Göran) 

a. Kursadministration (projektledare samt två administrativa resurser); 
innehåll/pedagogik (programchef, referensgrupp).  
Beslut om följande sammansättning: 

a. Göran Hillgren (Projektledare) 
b. Anna Zachrisson (samordnare kommunen och de kommunala 

skolorna) 
c. Martina Gustavsson (samordnare friskolorna)  

https://www.larfortstr.se/


b. Programledning (programansvarig med stöd av akademiska resurspersoner 
från S-näs och UU). Kursinnehåll, övergripande modulstruktur, förslag till 
föreläsare etc.  
Beslut om följande sammansättning: 

a. Håkan Plith (Programansvarig)  
b.  Thomas Axelsson, PO Berg, Elisabeth Nihlfors, Fredrik Lundgren, Guje 

Sevón (programstödjare) 
c. Styrgrupp för programmet. Styrgruppen skall ha det övergripande ansvaret 

för projektets politiska och professionella förankring, för utveckling av 
skolstadsprojektet samt för strategiska frågor av betydelse för projektets 
fortsatta utveckling.  
Beslut om följande sammansättning 

a. Arbetsgruppen för LÄS omvandlas till en Styrgrupp för LÄS i samband 
med symposiet den 28/8 

b. Styrgruppen skall efter hand kompletteras utifrån de behov som 
uppkommer vad gäller den fortsatta utvecklingen av projektet.  

d. Akademiskt Advisory Board, dvs ett kvalificerat vetenskapligt råd för den 
långsiktiga utvecklingen av ett akademiskt lärarfortbildningsprogram i 
Strängnäs  
Beslut 

a. Frågan bordlades tills vidare.  
 

6. Status för Kick-off symposiet  
a. Plats o arrangemang skall vara Campus (Strängnäs Business Park, den 28/8 
b. Inbjudningar / Utskick / Kontakter skall skötas av Projektledningen. PO/Håkan 

tar fram ett utkast till en inbjudan. 
c. Tidsplan – Inbjudan skall skickas ut innan sommaren 

 
7. Förankring i kommunen (Tony, Thomas och Håkan) 

a. Politiskt (Ks den 19/6) (Detta har nu genomförts med acklamation från 
församlignen!) 

b. Förvaltningen (ny rektor på Thomasgymnasiet) 
 

8. Förankring av projektet i ”Mälardalen” (Peter) 
 

9. Genomgång av och beslut om budget utifrån ett budgetförslag från Göran & Håkan. 
(se bilaga) 
Kommentar från Johan och Tony  
Beslut: 

a. Budgeten godkändes 
b. Tony informerade om att KS kommer att ta ställning för projektet den 19/6 

(PS det har de också gjort, och bidraget från kommunen enligt budget är nu 
säkrat!) 

 
10. Diskussion om förslag till forskningsprojekt från EDU (Bilaga 2) (PO) 

Beslut: 
a. Vi ställer oss mycket positiva till de föreslagna två forskningsprojekten! 



b. Vi har dock själva idag inga möjligheter att finansiera studierna.  
c. Däremot är vi beredda att hjälpa till med att identifiera möjliga forsknings och 

utvecklings/innovations- finansiärer och stödja ansökningar till dessa.  
 

11. Beslut om tid o plats för möte i augusti. 
Beslut: 

Nästa möte är Tisdagen den 21/8 kl 15-17 på Lyktan 

 
12. Mötet avslutades som utlovat med ett glas ”skumvin” och en matbit. 

 
 
 
 
 


