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ATT SÖKA FOU-MEDEL

Utbildningsförvaltningens arbetar på flera sätt för att ge skolor möjlighet att delta i olika
former av forsknings- och utvecklingsarbete. Nu ges möjlighet att söka centrala medel
för att delta i eller själv driva ett FoU-projekt. FoU-arbetet ska bidra till en skola på
vetenskaplig grund, öka kunskapen om hur barn och ungdomar lär och vilken
undervisning som krävs för ett optimalt lärande. Arbetet ska bidra till ett systematiskt,
innovativt och forskningsbaserat arbetssätt där ny kunskap utvecklas och införlivas i det
dagliga arbetet. Det ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och skapa
förutsättningar för lärare och skolledare att bli mer delaktiga i sin kunskapsutveckling
genom att vara medforskande aktörer. FoU-arbetet kan också ge möjligheter för lärare
till olika former av karriärtjänster.

INNEHÅLL
FoU-projekt kan handla om att initiera ett förändringsarbete, att genomföra analyser av
olika slag, att skapa förutsättningar för nya arbetssätt eller förhållningssätt och ska alltid
vara en del av skolans långsiktiga kvalitetsarbete. Det kan handla om att leda eller delta i
olika ämnesdidaktiska FoU-nätverk, uppdrag kring lesson/ learning study- metodik,
kollegial handledning, bedömningsarbete, kvalitetsarbete, analysuppdrag eller andra
former av utvecklingsarbete. Det kan vara uppdrag som förutsätter god kännedom om
vetenskaplig metodik eller goda kontakter i forskarvärlden. Arbetet kan involvera några
eller flera lärare på en skola eller tillsammans med andra skolor.

FINANSIERING
Förutsättningar för att få centrala medel till ett utvecklingsprojekt, är att innehållet är väl
förankrat i skolans behov och har utarbetats i samråd med relevant expertis, på central
förvaltning, på universitet eller högskola.
Rektor kan söka dessa utvecklingsmedel två gånger om året – 1 april respektive 1
oktober. I år är dock ansökningstiden förlängd till 15 maj. Utvecklingsmedlen kan kopplas
till beslut om att inrätta tjänst som utvecklingslärare och påverkar inte nivån på det
ekonomiska bidrag som utgår för sådan tjänst. Man kan få högst 90 000 per termin och
projekt varav den egenfinansierade delen bör uppgå till 50 % av totalkostnaden.
Projektet kan pågå från en termin till två år och inget nytt ansökningsförfarande krävs
om projekttiden är längre än ett år. Mall för projektansökan ska användas.
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DOKUMENTATION
Utvecklingsprojekt ska dokumenteras och spridas, t.ex. i form av en utvecklingsartikel.
Stöd för detta arbete erbjuds.

INFORMATION OCH ANSÖKAN
För mer information kontakta
Cecilia Göransson, 508 33 707 cecilia.goransson@stockholm.se eller
Katarina Arkehag, 508 33 032, katarina.arkehag@stockholm.se
Besked om FoU-medel lämnas i slutet på maj. Ansökan görs av rektor och sker på
särskild blankett som skickas till
fou-medel@stockholm.se
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