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FoSam:s verksamhet 2023 

Forum för skolsamverkan (FoSam) en regional plattform med 

uppdrag att samordna, initiera och underlätta samverkan mellan 

Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner. 

Syftet är skapa ömsesidigt berikande samarbeten för att stärka 

såväl skolverksamheternas verksamhetsutveckling som 

universitetets lärarutbildningar och forskning.  

Övergripande mål med FoSam är att: 

 

• stärka och utveckla kommunernas kapacitet gällande 

forskningsbaserat utvecklingsarbete bl.a. genom stärkt 

forskningslitteracitet, 

• utveckla kommunerna i rollen som attraktiva 

arbetsgivare genom att kunna erbjuda skolans 

yrkesverksamma ett utvecklingsorienterat arbete, 

• stärka den regionala rekryteringsbasen till 

lärarutbildningarna och i förlängningen samtliga 

medlemskommuners rekrytering av förskollärare och 

lärare, 

• stärka kvalitet och professionsrelevans i universitetets 

lärarutbildningar genom att lärarutbildare/forskare 

berikas av yrkesverksamma lärares beprövade erfarenhet 

och stärker sin praktiklitteracitet, samt 

• stärka samverkan runt praktiknära forskning inom ULF 

genom att inom ramen för FoSam:s mötesplatser kunna 

identifiera och mejsla fram forskningsfrågor av 

ömsesidigt intresse. 

 

FoSam organiseras i två verksamhetsområden: mötesplatser 

respektive forskningskommunikation. 

 

1. Mötesplatser 

Verksamhetsområdet mötesplatser syftar till att skapa 

ömsesidigt berikande kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 

förskolans/skolans yrkesverksamma (förskollärare, lärare, 

rektorer m.fl.) och universitetets lärarutbildare och forskare. 

Verksamhetsområdet inkluderar under 2023 följande insatser:  

 

• Mötesplats SkolledarAkademin 
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• Mötesplats för karriärlärare och andra med 

utvecklingsansvar 

• Mötesplats FoU-skola 

• Mötesplats AIMday 

 

1.1 Mötesplats SkolledarAkademin 

 

SkolledarAkademin syftar till att vara en mötesplats för 

fördjupande samtal, där vetenskap och erfarenhet möts och 

kompletterar varandra för att utveckla ett ledarskap för 

utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Akademin utgör även en arena för identifiering av 

kunskapsbehov och forskningsfrågor. 

 

Målgrupp: riktar sig till rektorer från alla skolformer, samtliga 

medlemskommuner 

 

Antal deltagare: ca 2-3 st per kommun, ca 4-8 st från Uppsala 

kommun, totalt ca 30 deltagare i Akademin 

 

Aktiviteter: 3 träffar per termin via zoom samt på vårterminen 

en ytterligare fysisk träff med inbjudna gästföreläsare 

 

 

1.2 Mötesplats karriärlärare och andra med 

utvecklingsansvar 

 

Mötesplats karriärlärare syftar till att kompetensutveckla 

karriärlärare i att leda kollegialt utvecklingsarbete på 

vetenskaplig grund (i deras roll som processledare/mellanledare) 

och att utbyta erfarenheter mellan skolenheter/kommuner av 

goda exempel på arbetssätt och organisatoriska modeller för 

utvecklingsarbete med koppling till det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

Målgrupp: kommunlektorer, förstelärare och personer med 

utvecklingsansvar i samtliga skolformer – antalet deltagare per 

kommun står i proportion till kommunstorlek. 
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FoU-skola-gruppen fungerar som referensgrupp vid utformning 

av konkreta insatser. Under 2023 kommer följande insatser att 

genomföras: 

 

• Föreläsningsserie via zoom; 4 tillfällen, två per termin, 

ca 100 deltagare  

• 2 st parallella forskningscirklar på tema: ”Leda 

utvecklingsprocesser i förskola/skola”, totalt ca 18 

deltagare varav ca 9 från Uppsala kommun; ca 2 vardera 

för Sigtuna resp. Enköping och 1 deltagare per kommun 

för övriga medlemskommuner. Forskningscirklarna 

pågår under ett läsår (HT23-VT24); 4 träffar per termin 

varav 3 via zoom och en fysisk, inbjuda gästföreläsare. 

 

1.3 Mötesplats FoU-skola  

 

Arbetsgruppen FoU-skola svarar för operativa frågor inom 

FoSam och utgör samtidigt en arena för erfarenhetsutbyte och 

gemensamt lärande i FoU-frågor. Gruppen kan vid behov också 

fungera som referensgrupp till samverkansutskottet. 

 

Gruppen sätts samman av utvecklings-/FoU-chefer (eller 

motsvarande) från samtliga medlemskommuner och personal 

vid universitetet. Gruppen sammanträder 2-3 ggr per termin. 

 

 

1.4 Mötesplats AIMday  

 

Under oktober 2023 anordnas mötesplatsen AIMday där både 

skolans yrkesverksamma i FoSam:s medlemskommuner och 

forskare vid Uppsala universitet kan fungera som frågeställare.  

 

Genom AIMday skapas möjligheter för att identifiera 

kunskapsbehov och mejsla fram forskningsfrågor av ömsesidigt 

intresse vilka exempelvis kan bli startpunkt för nya samarbeten 

inom ULF. 
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2. Forskningskommunikation 

 

Verksamhetsområdet forskningskommunikation fokuserar på att 

dela/sprida kunskap, erfarenheter och inspiration från forskning- 

och samverkansprojekt. Kommunikationsinsatserna inkluderar 

också det gemensamma arbetet med att marknadsföra 

lärarprogrammen. Området forskningskommunikation bekostas 

av fakulteten. 

 

Uppsala universitet ansvarar för att utveckla en ny 

samverkanswebbportal. Målgrupp är såväl yrkesverksamma 

inom förskola/skola som forskare, lärarutbildare och studenter 

vid Uppsala universitet. FoU-skolagruppen medverkar i 

planeringen av samverkanswebbportalen. 

 

Rekryteringen av studenter till lärarprogrammen och rekrytering 

av förskollärare/lärare till medlemskommunerna är av 

gemensamt intresse för Uppsala universitet och kommunerna. 

Inom ramen för FoSam samverkar universitetet och 

kommunerna i arbetet med kommunikations- och 

marknadsföringsinsatser för lärarprogrammen. 

 


