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Verksamhetsplan för 2014/15
AKTIVITETER
Medlemsrekrytering fortsatt arbete
Föreningen bör ha som långsiktig strävan att nå 200 medlemmar, det vill säga minst
hälften av alla möjliga skolchefer. Det kortsiktiga målet är 150 medlemmar. Arbetet
med att förbättra medlemshanteringen fortsätter. Medlemsarbete avseende rutiner och
material utvecklas och en fortsatt uppgradering av hemsidan
Möten, nätverk och medlemsarbete
Årsmötet genomförs den 19 mars 2014. Nationella vår- och höstmöten för skolchefer
fortsätter, gärna i samarbete med andra aktörer samt en fortsatt planering för olika
mötesforum för chefer inom skolan. Ett årligt skolledarkonvent i november anordnas
tillsammans med SKL och Friskolornas riksförbund. Under 2014 planeras för möten
under kommande år för skolchefer i samarbete med Skolledarförbundet och
Skolledarföreningen (Lärarförbundet). Även ett nytt skolchefsmöte planeras för hösten
2014.
Kompetensutveckling för skolchefer
Föreningen bedriver, i samarbete med SKL och Skolverket, ett utbildningsprogram
(Nationella SkolchefsProgrammet – NSP) för skolchefers kompetensutveckling.
Programmet består av tre programdelar: introduktion, fördjupning och möjlighet till
specialisering. Under 2014/15 pågår NSP intro omgång 3 och NSP fördjupning omgång
6. Under kommande verksamhetsår planeras start av ett specialiseringsprogram: Digital
kompetens för skolchefer, en seminarieserie över t ex 1,5 år kring olika teman,
ledning/styrning, infrastruktur, pedagogiska verktyg och lärmaterial etc.
Förutom dessa utbildningar anordnas mentorsprogram, studiebesök och utbildning på
avancerad nivå. Ett nytt samarbetsavtal/överenskommelse bör skrivas med SKL och
Skolverket inför 2015
Internationellt skolchefssamarbete
Information om internationella konferenser sprids till skolchefer. Skolchefsföreningen
arbetar för att Stockholm Summit ska arrangeras även fortsättningsvis, men där
föreningen inte är medarrangör. Föreningen arbetar tillsammans med andra
samarbetspartners för att bredda målgruppen av intressenter som vill genomföra
studieresor för skolchefer, motsvarande dem som genomförts till bland annat Ottawa
2011.
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Skolforskning
Föreningen stödjer en ökad satsning på utbildningsvetenskaplig forskning i allmänhet,
och praxisnära forskning i synnerhet. Samarbetet med skolchefsforskare fortsätter i
såväl konferens- som utbildningsform. Informationen till skolchefer om aktuell
forskning ges via föreningens hemsida skolchef.se. Samarbetet med Skolporten
fortsätter.
Föreningsarbetet
Styrelsen ska fortsätta arbetet med att stabilisera föreningens administration,
innehållsliga arbete och ekonomin. Kommunikationsplattformen/webb utgör en viktig
del i kommunikationen med medlemmar och omvärld. Styrelsen avser att intensifiera
arbetet med medlemsadministrationen och webb. Nyhetsbrevet skrivs av ordförande och
publiceras via webb och mejl.
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