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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/17
Styrelsen
Styrelsen har haft 8 sammanträden sedan årsmötet, ett internat på Värmdö och
resterande möten via telefon.
Styrelsen har bestått av Göran Isberg (ordförande), Johan Olofsson (kassör),
Einar Fransson (sekreterare), Birgitta Pettersson, Inga-Lena Spansk, Gunn-Ann
Öholm, och Jukka Kuusisto. Valda ersättare på två år har varit Erik Nenne och
Henrik Andersson.
Medlemmar
Antalet medlemmar per den 31/12 2016 var 162. Medlemmarna kommer från
hela landet och arbetar i kommuner eller hos fristående huvudmän.
Medlemmarna har olika ansvarsområden.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 20 maj på Best Western hotel på Döbelnsgatan i Stockholm,
i samband med den årliga Skolchefskonferensen.
Ett 30-tal medlemmar deltog på årsmötet.
Mötesplatser
Skolchefsföreningen var även i år medarrangör i Skolans ledarkonvent som ägde
rum i Stockholm den 23-24 november.
Utbildning
Skolchefsföreningens utbildningar som genomgick en omstrukturering förra året
har varit fortsatt populära med reservlistor. Följande kurser har genomförts:
NSP Intro, omgång 5 - 28 deltagare
NSP fördjupning, omgång 7 - 27 deltagare
Ytterligare en NSP fördjupning startade 2016 men går under större delen av
2017, där är det 29 deltagare.
Totalt sedan starten har antalet deltagare varit på följande sätt:
NSP Introutbildningen - 167 personer, 6 omgångar
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NSP fördjupning - 185 personer, 8 omgångar
NSP IT - 28 personer, 2 omgångar
HNS - 18 personer, 1 omgång
Genom samverkansavtalet med SKL och Skolverket för perioden 2015-2017
bidrar de med pengar till utbildningarna.
Externa kontakter
Styrelsen har deltagit i ett antal möten med SKL, Skolverket och
Utbildningsdepartementet..
Styrelsen har medverkat till starten av Skolchefsinstitutet vid Jönköping
university med start i februari. Institutet kommer att ha fokus på forskning och
kompetensutveckling för skolchefer. Invigningen var välbesökt och intresset
verkar stort inför fortsättningen.
Skolchefsboken
Det fortsatta arbetet med skolchefsbok har fortsatt under året med nya artiklar.
Styrelsen har beslutat att boken är öppen för alla. Styrelsen har gett uppdraget att
hålla i boken till Stephan Rapp, Skolchefsinstitutet.
Göran Isberg
Ordförande

