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Bakgrund
Enligt 1 kap. 5§ i skollagen (2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet vila
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Luleå kommun och Barn- och
utbildningsförvaltningen har en hög ambition för verksamhetens kvalitét
och ser stöd i en formulerad strategi för forskning och utveckling. Strategins
fokus är att bidra till att synliggöra och möjliggöra verksamhetsutveckling
som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På uppdrag av
Luleå kommuns skolchef ska strategin omfatta en organisation för forskning
och utveckling (FoU) som omhändertar:
-

-

-

Hur forskning kan ske inom förvaltningen avseende beprövad erfarenhet samt via forskningssamverkan med externa parter, förväntad effekt
är verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund.
Hur samverkan med lärarutbildning på Luleå tekniska universitet kan
utvecklas, främst med avseende verksamhetsförlagd lärarutbildning i
syfte att utveckla verksamheten och höja den vetenskapliga kompetensen i Luleå kommuns skolor.
hur forskningsresultat ska spridas för kompetensutveckling och kollegialt lärande
en organisation för förvaltningens FoU

Syfte
Barn- och utbildningsförvaltningens strategi för Forskning och utveckling ska
bidra till ökad måluppfyllelse genom att verka för att förvaltningens olika
verksamheter utvecklar den vetenskaplig grunden och beprövade
erfarenheten.

Barn – och utbildningsförvaltningens forsknings- och utvecklingsråd
Strategin medför behov av en funktion inom BUF med uppdraget att verka
för dess syfte, Forskning och utvecklingsråd (FoU-råd). Det ska stödja samtliga
nivåer inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium samt övriga
verksamheter i utvecklandet av en verksamhet som vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Detta genom att verka för förutsättningar för
intern och extern samverkan som stödjer, främjar och utvecklar
verksamhetens vetenskapliga kompetens.
Genom att främja intern och extern samverkan och kommunikation ges
möjlighet att utveckla professionens kunskap om vetenskapliga metoder
och systematiska processer på samtliga nivåer.
Kollegialt utbyte av
pågående och avslutade utvecklings- och forskningsarbeten är en
förutsättning för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därigenom
främjas likvärdiga möjligheter för alla barn och elever att utvecklas i en
utbildningsmiljö av hög kvalitet.
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Kommunikation

Intern samverkan

intern och extern
FoU - råd

FoU samordnare, lektorer,
utvecklingsledare,
förstelärarrepresentant, sakkunniga
samverkanspartners
Arbetsgrupp
Extern samverkan

Styrgrupp
Förvaltningschefens ledningsgrupp

FoU – rådets sammansättning
- FoU-rådets verksamhet leds av en samordnare/koordinator med
huvudansvar för dess verksamhet.
- Lektorer inom BUF dvs medarbetare med forskarutbildning på
licentiats- eller doktorsnivå bidrar med vetenskaplig kompetens.
- Representant för kommundoktorander
- Utvecklingsledare för förskola, grundskola och gymnasieskola.
- Extern vetenskaplig samverkanspart med forskarutbildning på
doktorsnivå med erfarenhet av praktiknära forskning i skolmiljö
- Representation av en ledare eller förstelärare/utvecklingslärare
från respektive förskola, grundskola, gymnasium och Resurscentrum för att säkra att verksamheternas perspektiv tas
tillvara. Grundskolan representerar även förskoleklass,
fritidshem samt grundsärskola.
- Vid behov utformas arbetsgrupper inom FoU-rådet. FoU-rådet
kan utökas med adjungerade sakkunniga efter behov.
En sammanlänkad styrkedja är en framgångsfaktor varför det är angeläget med representation från samtliga nivåer i Barn – och utbildningsförvaltningen. Förvaltningsnivån representeras i FoU-rådet av utvecklingsledare, därutöver är Skolchefens ledningsgrupp tillika styrgrupp för
FoU-rådet. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för FoU-rådets
verksamhet och ekonomi. FoU-samordnare ansvarar för kontinuerlig
kommunikation med styrgruppen om FoU-rådets arbete.
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FoU-rådets övergripande ansvar och funktion inom förvaltningen
Barn – och utbildningsförvaltningens FoU – råd har i uppdrag att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet genom att strategiskt:
-

-

-

-

-

-

Stödja och initiera kompetensutvecklingsinsatser avseende vetenskaplig kompetens på samtliga nivåer, särskilt för chefer samt
medarbetare med specifika utvecklingsuppdrag exempelvis
förstelärare och utvecklingsledare
Stödja utvecklingen av det interna kollegiala samarbetet
Uppmärksamma, tillvarata och samverka med forskarutbildade
medarbetare samt doktorander inom BUF
Bidra till att skapa kontakt och samverkan mellan akademi och
praktik dvs mellan forskare och BUF:s medarbetare. Praktiknära
forskning i skolan är en väg till såväl verksamhetsutveckling som
kompetensutveckling. I detta bevaka redan påbörjat regionalt
samarbete kring praktiknära forskning, forskarskolan PROFS
samt Verksamhetsförlagd lärarutbildning (VFU).
Skapa en digital plattform för spridning av pågående och avslutade utvecklingsarbeten och forskningsprojekt samt med funktionen som en ingång till BUF inom strategins avsikt.
Ansvara för att BUF:s forskningsrapportserie håller vetenskaplig
kvalitet.
Initiera och utveckla förvaltningens förmåga att via externa medel
utveckla verksamheten.
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att integrera vetenskaplig metod och forskningsresultat i verksamheternas systematiska arbete.
Bevaka nationella beslut i ämnet, exempelvis de beslut som framöver kan komma baseras på SOU 2018:19, utredning om praktiknära skolforskning, Forska tillsammans - samverkan för lärande och
förbättring.
Kontinuerligt uppdatera och utveckla BUF:s Strategi för forskning
och utveckling.
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Samverkan med externa aktörer
Samverkan med externa aktörer bör utvecklas både inom och utom regionen. FoU-rådet ska verka för utökad samverkan med Luleå tekniska
universitet och andra lärosäten, Norrbottens kommuner, Region Norrbotten m.fl. FoU-rådet ska bidra genom att vara en ingång för externa
samverkanspartners, vilka önskar knyta kontakt med praktiken inom
BUF:s verksamhetsformer. FoU-rådet ska verka för att verksamheterna
identifierar och formulerar forskningsfrågor samt förmedla kontakter
med samverkanspartners inom praktik och akademi.
FoU samordnaren ska vara en sammanhållande länk mellan forskarskolan PROFS och BUF:s verksamhet. Enligt samverkansavtalet ska
delta-gande kommuner ”ge förutsättningar för dem som antas till
forskarskolan att verka i kommunen”, vilket innebär att kontakt
mellan BUF och doktoranderna behöver upprättas. Därutöver ingår att
bevaka att samverkansavtalets intention om hur forskarskolan föreslås
interagera med deltagande kommuner kommer verksamheten till del.
Verksamhetsförlagd lärarutbildning, VFU, har under en femårig period
präglats av ett statligt initierat projekt med övningsförskolor och
övningsskolor. Vårterminen 2019 avslutas projektet och en nationell
utvärdering beräknas vara klar 2020. Detta innebär att formerna för
VFU kan komma att förändras i och med kommande nationella
riktlinjer. För Luleå kommuns del har samverkansavtalet med Luleå
tekniska universitet kring VFU förlängts inför läsåret 2019/2020, vilket
är naturligt utifrån uppföljningar som visat på bra samarbete och
kvalitet. Projektet har medfört att lärare från övningsskolan bidragit
med praktikens perspektiv i lärarutbildningarnas teoretiska kurser,
deltagit i professionsutvecklande seminarieserier samt involverats i
LTU:s olika forsknings- och utvecklingsarbeten.
Vid det fortsatta samarbetet och utvecklingen av VFU tillsammans med
LTU bör en bärande tanke vara att Luleå kommuns skolor och förskolor
i än större utsträckning ges möjlighet att ta del av aktuell forskning och
att utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt särskilt främjas.
Detta kan exempelvis ske genom att identifiera och föreslår forskningsfrågor inför lärarstudenternas examensarbeten samt användandet av
metoder inom praktiknära forskning.
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Kommunikation
FoU-rådet ansvarar för att BUF kartlägger och via en digital plattform
publicerar pågående och avslutade utvecklingsarbeten baserade på
vetenskaplig metod samt samverkan i forskningsprojekt. Den
digitala plattformen blir tillgänglig via Luleå kommuns externa
webbsidor och fyller därmed en funktion både när det gäller intern och
extern kommunikation. Genom att möjliggöra spridning av
utvecklingsarbeten främjas kollegialt utbyte, vilket är en förutsättning
för beprövad erfarenheten i verksamheten.
Plattformen fyller även funktioner såsom information till kommuninvånare och övriga intresserade. Den fyller en idag saknad funktion
för externa att ha en ingång till BUF rörande forsknings- och
utvecklingsfrågor.
Finansiering av förvaltningens FoU
Barn- och utbildningsförvaltningens representanter - uppdraget
utförs inom ordinarie tjänst, förutsättningar kommuniceras med
respektive chef. Externa representanter bestående av sakkunniga inom
praktiknära forskning och utvecklingsarbete – eventuell ersättning
beslutas av styrgrupp.

