
 
 
 
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2013-10-16, klockan 17.15 -17.45, 
(telefonsammanträde). 
 
Närvarande: Göran Isberg, Johan Olofsson, Agneta Gatel, Einar Fransson och Sven Höper.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnar styrelsemötet och hälsar styrelsen välkommen. 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 
 
§ 3 Rapporter 
Kassören rapporterar om det ekonomiska läget, vilket är gott. Medlemsantalet ligger för 
närvarande på 118 medlemmar. 
Ordföranden rapporterar att en ny administrativ resurs, Annette Wallenius, har anlitats tills 
vidare genom Skolporten. Ett samarbetsavtal med uppsägningstid har tecknats. Styrelsen 
hälsar Annette välkommen till skolchefsföreningen och vårt kommande administrativa arbete. 
Ordföranden bedömer tidsbehovet till ca 20-25h/månad. Ordföranden rapporterar även från 
möten med SKLs Per-Arne Andersson och Skolverkets GD Anna Ekström avseende vårt 
fortsatta samarbete om den nationella skolchefsutbildningen (NSP) och 
introduktionsutbildningen. Båda organisationerna stöder oss ekonomiskt i det fortsatta 
kompetensutvecklingsarbetet för 2014. Introduktionsutbildning III startar i november och 
NSP6 i februari 2014. Ett stort intresse finns för båda utbildningarna, varav 
introduktionsutbildningen redan är fulltecknad. 
 
§ 4 IT-program och nätverk för skolchefer  
Ordföranden har tillsammans med SKL tagit fram ett förslag till nätverksmöten för IT-
intresserade skolchefer med tema IT och digitaliseringen. En grupp på 12 personer har utsetts 
och första mötet hålls i november 2013. SKL kommer att leda nätverket och att stå som värd 
för möten. En första uppgift för nätverket blir att utforma ett program/konferens för 
skolchefer kring IT och digitalt lärande. Målbilden är att den första konferensen hålls i 
anslutning till skolchefsföreningens årsmöte i mars. 
 
§ 5 Omstrukturering av föreningens webbplats 
Styrelsen beslutar att uppdra åt Annette Wallenius att bygga upp en ny webbplats utifrån 
Wordpress-konceptet samt överföra filerna från nuvarande webbplats till denna. Loggan 
bibehålls och kostnaden för detta arbete beräknas till ca 15-20 000 kronor. 
 
§ 6 Övriga frågor 

- Novembermötet. Styrelsen beslutar att ställa in novembermötet och nästa styrelsemöte 
blir därmed den 18/12. 

- Mentorsprogrammet. Styrelsen beslutar att ta upp frågan om föreningens 
mentorsprogram vid decembersammanträdet. 



 
 
 
 
 
 
       

- Omvärldsinformation på hemsidan. Styrelsen beslutar att ta upp frågan om en särskild 
EU-information på hemsidan på decembersammanträdet. 

- Samarbete med Kvalitetsmässan i Göteborg. Styrelsen ger Sven Höper i uppdrag att 
fortsätta dialogen om samarbete med kvalitetsmässan inför 2015. 

 
§ 7 Mötets avslutande 
Ordförande Göran Isberg avslutar styrelsemötet.  
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Sven Höper                    Göran Isberg                      
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 


