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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/14 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft sju sammanträden sedan årsmötet, ett fysiskt möte och resterande 
telefonsammanträden. Styrelsen har bestått av Göran Isberg (ny ordförande), Johan 
Olofsson (kassör), Sven Höper (sekreterare), Agneta Gatel, Marie Holm, Jukka 
Kuusisto, Einar Fransson. Valda ersättare: Erik Lenne, Thomas Persson, Gunn-Ann 
Öholm-Jansson, Henrik Andersson. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar per 31/12 2013 var 126. Medlemmarna kommer från hela landet, 
arbetar i kommuner och fristående huvudmän och har olika ansvarsområden. Styrelsen 
försöker – utöver allmänna och riktade utskick - informera vid olika möten som finns 
regionalt för skolchefer eller via egna arrangerade utbildningar nå ut med information 
om föreningen. En särskild medlemssatsning har genomförts genom att Inger Jansson, 
tidigare styrelsemedlem, arbetar i ett medlemsrekryteringsprojekt för att intressera fler 
skolchefer och chefer med motsvarande befattningar för ett medlemskap. Detta har 
bidragit till att öka intresset för medlemskap i föreningen. 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 7 maj 2013 i anslutning till SKLs skolriksdag på Waterfront i 
Stockholm. Ett trettiotal medlemmar deltog.  
 
Mötesplatser 
Skolchefsföreningen har överlåtit rätten till Stockholm Summit till Lärarfortbildning 
AB och Skolporten med förhoppningen om en fortsatt seminarieserie. Föreningens 
förhoppning är att det framgångsrika konceptet därmed kan leva vidare. 
 
Skolchefsföreningen var även medarrangör i skolledarkonventet som hölls den 25-
26/11, tillsammans med Skolverket, SKL och Friskolornas Riksförbund.  
 
Utbildning 
En ny struktur för skolchefsföreningens utbildningar togs fram under året. De nya 
kursnamnen blir: NSP Introduktion (ersätter Intro), NSP Fördjupning (ersätter NSP) 
samt NSP Specialisering, där utbildningar mot ett tema eller viss specialisering kommer 
att erbjudas våra medlemmar. Föreningens samverkansavtal med SKL och Skolverket 
gäller för åren 2012-2014. Båda organisationerna satsar 300 000 kr vardera för perioden 
för föreningens utbildningsinsatser för skolchefer. Ett nytt samarbetsavtal planeras för 
perioden 2015-2017. 
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Skolchefsutbildningarna Introduktion och fördjupning är attraktiva och fulltecknade. 
NSP VI, fördjupning, startar i februari 2014 med 26 deltagare. NSP introduktion III för 
nya skolchefer startade i slutet av 2013 med också 26 deltagare. Ett nytt program, NSP 
specialisering, tar form under 2014 genom programmet för skolchefer kring IT och 
digitalt lärande som beräknas starta i september 2014. Föreningen har tillsammans med 
SKL tagit fram ett förslag till nätverksmöten för IT-intresserade skolchefer. En grupp på 
12 personer har utsetts och första mötet hölls i november 2013. SKL kommer att leda 
nätverket och vara värd för möten. En första uppgift för nätverket blir att utforma ett 
program/konferens för skolchefer kring IT och digitalt lärande. 
 
Skolchefsföreningen erbjuder skolchefer en möjlighet att få kontakt med erfarna 
mentorer. Ett nytt mentorsprogram startar under våren 2014. Intresset för 
mentorsprogrammet har varierat och styrelsen beslöt att utvärdera programmet under 
2014. 
 
Remissvar 
Föreningen har inte lämnat något remissvar under verksamhetsåret.  
 
Skolforskning 
Styrelsen har beslutat att informationen om skolforskning på hemsidan ska ses över 
under våren 2014. 
 
Kommunikationsplattform 
Föreningen har informerat om sina aktiviteter på www.skolchef.se, vars layout och 
funktioner uppdaterats under året. Föreningen emailadress är 
skolchefsforeningen@gmail.com . Omvärldsinformation finns på hemsidan. Styrelsen 
har också beslutat att ta upp frågan om en särskild EU-information på hemsidan. 
 
Administration 
Styrelsen har anställt en ny medarbetare på 20 % som administrativt stöd till föreningen. 
Ett avtal finns även med bokföringsfirman Moretime för hanteringen av föreningens 
bokföring, faktureringar och årsredovisning.  
 
 
 
Göran Isberg 
Ordförande 

 
 


