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MÖTESANTECKNINGAR 
Närvarande: Catharina Sundin (Knivsta), Christina Fasth (Heby), Margareta Fredin (Enköping) , Gunilla 

Johansson (Tierp), Birgitta Edlund-Falk (Uppsala), Gunilla Bränn (Sigtuna), Eva Stenberg (Enköping) 

och Maria Hedefalk (UU). 

Mötet började med presentationer av alla deltagare (ny medlem) och Mia gav återkoppling på det 

som sades på senaste styrelsemötet. VP, lärarcafé, AIM-day och forskningscirklar var områden som 

berördes. Vi diskuterade vidare de forskningscirklar som vår grupp vill söka medel för och bestämde 

att Mia ska diskutera ledarskapscirkeln med Pia Scott för att utveckla den texten. IKT-cirkeln ska 

också skickas in till styrelsen. Detta måste ske innan de klubbar budgeten i VP. 

Styrelsen ska göra en kartläggning över kommunernas representanters möjligheter att företräda sin 
kommun. Vi skrev ihop hur detta ser ut inom förskolegruppen: 
 

 Problem att få tid eller mandat? 

Tierp: Förskolechefsgruppen har valt ut representanten, tid tar man inom sin tjänst (fskchef) 

Enköping: representanten är utsedd av förskolans ledningsgrupp, man använder egen tid. 

Uppsala: utses av ledningsgruppen, tiden ingår i uppdraget dvs egen tid.  

Knivsta: Är med sedan RUC. Utvecklingschefen utsåg denna gång samma person. Ingår i uppdraget, 

inom arbetstid (uppdragsbeskrivning finns). Egen regi och fristående representeras. 

Östhammar och Håbo : inte här (Mia mailar för med information) 

Sigtuna: Utsågs på ett förskolechefsmöte av deltagarna där. Tid ingår i uppdraget. 

Heby: Förskolechefsgruppen utsåg representanten. Ingår i uppdraget.  

Summerat menar alla att de har både mandat och tid. 

 Hur ta reda på kommunens behov (inte sitt privata)? Hur sprida informationen vidare i 

kommunen? Hur representera både egen regi och de fristående förskolorna i kommunen? 

Upp till kommunen själv att avgöra vilka huvudmän som representeras. Korrespondens via 

mail och möten med alla förskolechefer sker. Känns ibland svårt att nå ut då det är så många 

frågor som behandlas i kommunerna. Punkt på dagordningen har alla. Handlar mer om 

information än diskussion. Protokoll skickas vidare inom kommunen (även om de också ligger 

på webben). 

Vårens arbete diskuterades och vi kom fram till: 
 
1)Får vi inga forskningscirklar vill vi driva dessa frågor ändå och bjuda in forskare till våra träffar.  

2)SKA. Bedöma barn? BVCs frågeformulär har väckt denna fråga. Maria FF kanske kan övertygas om 

att komma och berätta om sin forskning som matchar detta bra. VR 2015 – här beskrivs ett intresse 

att ta fram indikatorer för barns lärande och utveckling. Transformativ bedömning? Jan Håkansson 
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ingår i ett projekt om detta dvs att kartlägga barns lärande. Han är emot indikatorer medan 

politikerna är för (d evilj ju kunna mäta resultatet i kommunen).  Vi söker pengar för att bjuda hit 

honom! Relationerna är viktigare än att mäta lärande menar Sven Persson och Pramling mfl. Vi vill 

också bjuda in Sven Persson. URs förskolesummit finns lite videoklipp från hans presentation. 

Persson har skrivit ”Likvärdig förskola”.  Dessa frågor behandlas nu i fler kommuner tex ”det goda 

mötet” och ledarskapsfrågor. 

3) Eventuellt bjuda in en representant från förskollärarutbildningen. 

 
Detta följdes upp av Petra Petersens presentation av sin forskning som handlar om pekplattor i 
förskolan ” Appar och agency – barns interaktioner och agency i förskolan”. Länk till presentationen:  
https://prezi.com/s98xjuo5hd36 
 

Vi beslutade att mötas två gånger nästa termin d.v.s. den 4:e mars och 20:e maj kl.8.30–12.00  

 

Vid pennan/ Mia  
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