Anteckningar från referensgruppens möte 12-08-21
Dagordningen:
1. Fastställande av dagordningen och mötesformalia
2. Anteckningar från föregående möte (se
https://www.skolfederation.se/om/organisation/referensgruppen/)
3. Aktivteter hösten (den efter förra mötet reviderade planen bifogas)
4. Seminariet 25 september (se nedan)
5. Referensgruppens roll och styrning av federationen, fortsatt diskussion
6. Nästa möte, Stockholm den 14 september, kl 10.00-15.00? Hur många
kommer?
7. Övriga frågor

Närvarande
Carl.Heath@grkom.se
douglas.potter@kungalv.se (tror sig kunna komma)
hans.nilsson@taby.se
klas.minnbergh@cadcoordinator.se
per.brahm@learnify.se
mats.gahnstrom@vasteras.se
staffan.hagnell@iis.se
Förhindrade
anna.jogrenius@liber.se
joakim.norback@kjnc.se
mans@sli.se (jag kan förhoppningsvis komma på mötet den 14 september)
marcus.ander@gleerups.se (jag räknar med att vara med den 14 september)
mikael.fallmo@stockholm.se
rickard.vinde@svenskalaromedel.se
Uppdragspunkter
Datum

Ansvarig

Uppdragspunkt

12-06-27

Staffan

Ordna mejllistan refg@skolfederation.se

Skolfederation.se
Box 7399, 103 91 Stockholm Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02
www.skolfederation.se

Status

12-08-07

Staffan

Uppdatera aktivitetslistan enligt synpunkter på
dagens möte.

12-08-21

Staffan

Återkom med en rutin för ”konflikthantering”.

12-08-21

Staffan

ny inbjudan till seminariet den 25 sept med en
uppdaterad talarlista. Ska sändas ut i slutet av
denna vecka.

12-08-21

Alla

sända vidare den uppdaterade inbjudan till
seminariet den 25 sept i de egna nätverken.

12-08-21

Staffan

Publicera en lista med referensgruppens
medlemmar på webben.

Klar

Hans Nilsson: Det här hör väl också ihop med vem som framöver ska ha
ansvar för tjänsten dvs driva den
Carl Heath: absolut
Per Brahm: Inga invändningar
Hans Nilsson: Bra att vi alla skickar samma version av programmet och att
det kommer ut ungefär samtidigt från oss alla
Hans Nilsson: Det är bra med namn särskilt när det är blandad kompott så
att säga vad gäller våra roller
Hans Nilsson: Klart intressant. Idag har ju elever tillgång till nätverk på Mc
Donalds och andra platser. Eleverna på skolan idag blir ju studenter
framöver. jag tar gärna tid att lyssna på detta.
Douglas Potter - Kungälvs kommun: Låter intressant att ta en dem och lyssna
på deras erfarenheter
Klas Minnbergh: Håller med, att lyssna på swamid vore mycket intressant
Hans Nilsson: Utan spaning ingen aning och lite mer långtgående mål är
aldrig fel även om fokus ligger på konsolidering
Carl Heath: absolut, bra, och tack Kungälv för rummet ;)
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1

Fastställande av agendan
Förslaget till agenda fastställdes.

2

Anteckningar från föregående möte
(se https://www.skolfederation.se/om/organisation/referensgruppen/)
Inga synpunkter på anteckningarna.
Mötet slog fast att det är viktigt att federationen är ”marknadsneutral” och
att alla ska känna sig välkomna.
En ordning behövs dock för att hantera och eskalera problem där någon
missbrukar den federativa samverkan. Federationen bör ha en färdig rutin
för hur detta ska hanteras. Då referensgruppen snarast är ett
”diskussionsforum” än ett beslutsforum, ska inte denna besluta om
avstängning av medlemmar. Om frågan blir aktuell är det dock naturligt att
informera och diskutera frågan med referensgruppen.
UP- Staffan. Återkom med en rutin för ”konflikthantering”.

3

Aktivteter hösten (den efter förra mötet reviderade
planen bifogas)
Den nu reviderade aktivitetsplanen gillades av mötesdeltagarna.

4

Seminariet 25 september
Seminariet den 25 september diskuterades. Till slutet av innevarande vecka
sänder Staffan en ny inbjudan med en uppdaterad talarlista.
Referensgruppens medlemmar uppmanas att sända den vidare i sina
respektive nätverk.

5

Referensgruppens roll och styrning av federationen,
fortsatt diskussion
Publicera en lista med referensgruppens medlemmar på webben.

6

Nästa möte,
Fysiskt möte på .SE, Ringvägen 100, uppgång A 9 tr, Stockholm den 14
september, kl 10.00-15.00.
Följande tror sig kunna komma:
 douglas.potter@kungalv.se
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hans.nilsson@taby.se
mans@sli.se
mats.gahnstrom@vasteras.se
marcus.ander@gleerups.se
mikael.fallmo@stockholm.se
staffan.hagnell@iis.se

Följande har ännu inte gett besked:
 Carl.Heath@grkom.se
 klas.minnbergh@cadcoordinator.se
 per.brahm@learnify.se
 anna.jogrenius@liber.se
 joakim.norback@kjnc.se
 rickard.vinde@svenskalaromedel.se
Swamid bjuds in för ett erfarenhetsutbyte, framtidsspaning och diskussion
om samarbetsmöjligheter. Det är dock viktigt att mötet även fokuserar på
relevanta frågor för den konsolideringsfas vi nu befinner oss i.
Ett förslag till punkt på agendan är ”Goda svar till folk därhemma!”

7

Övriga frågor
-
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