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Nyhetsbrev 3 - 2013 
 
I detta nyhetsbrev följer en kort orientering om några kommande aktiviteter  
inom ramen för vår förening. 
 
/Göran Isberg 
Ordförande 
 
 
1. Styrelsen har givit ordföranden i uppdrag att kontakta SKL och Skolverket 
förslag om ett antal seminarier för skolchefer om IT och digitalt lärande samt 
möjligheten att initiera ett särskilt nätverk av skolchefer kring IT-
infrastrukturfrågor för förskola/skola. 
 
Utgångspunkten för seminarierna är att IT i lärandet och digitaliseringen av 
skolan medför att skolchefen ställs inför nya komplexa frågeställningar. För att 
man som skolchef ska kunna styra och leda IT arbetet för en ökad 
måluppfyllelse i verksamheterna krävs ökad förståelse samt sammanhang och 
fördjupad insikt i dessa frågor.  
 
Genom att kombinera föreläsare och experter med ett djupgående samtal och 
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i seminarieform skapas förutsättningar för 
att utveckla IT i lärandet. Innehållet är inriktat på att ge underlag till beslut och 
insatser på skolchefsnivå och kan omfatta inom områden som; ledning och 
förutsättningar, skolans resurser och organisation, kartläggning, planering, 
digital kompetens och framtidens utmaningar.  
 
Det övergripande temat är hur lärandet kan utvecklas och måluppfyllelsen ökar. 
Upplägget är ett startseminarium på 1,5 dagar, som ska ge en bred översikt men 
också möjlighet till fördjupning - lunch till middag – följs av tre valbara 
endagarsseminarium med valbar middag. 
  
Är du intresserad som skolchef av att utforma detaljerna i detta 
seminarium om IT och digitalt lärande samt delta i ett mindre nätverk lett 
av SKL anmäl dig snarast till Göran Isberg goran.isberg@karlstad.se) 
Första möte redan i senare delen av oktober. Sedan blir det ca 1 möte, på 
SKL, per halvår. Nätverket planeras bestå av ca 6-8 skolchefer. 
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2. Under september har föreningen avslutat femte omgången av Nationella 
skolchefsprogrammet (NSP 5) och den andra omgången av 
Introduktionsprogrammet för nya skolchefer (Intro II). 
 
3. I oktober kommer föreningen att annonsera om en ny omgång av Nationella 
skolchefsprogrammet (NSP 6). Det planerar att starta i februari 2014. 
Utbildningarna genomförs på kursgård i Sigtuna och leds av professor Olof 
Johansson och docent Lars Svedberg. Utbildning bygger på introduktions-
utbildningen och förutsätter att deltagaren har flera års erfarenhet som skolchef.  
 
4. I november, närmare bestämt 14-15/11, startas en ny omgång av 
Introduktionsprogrammet för skolchefer (Intro III). Utbildningen är fulltecknat 
(27 deltagare) och det finns en kortare kö.  
 
5. Jag vill också påminna om Skolans ledarkonvent, 25-26 nov 2013 
 http://ledastyra.se/slk/ 
 
 


