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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007/08
Styrelsen
Styrelsen har haft 6 sammanträden sedan årsmötet, 2 fysiska möten och resterande
telefonsammanträden. Styrelsen har bestått av Thomas Persson (ordf), Lars Liljedahl (kassör),
Annika Becker (sekr), Göran Nydahl, Lillemor Bylund, Anders Widestrand samt Elisabeth
Zachrisson.
Medlemsvärvning
Antalet medlemmar per 31/12-07 var 115 st. Samma tid 2006 hade föreningen 102
medlemmar. Medlemmarna kommer från hela landet, arbetar i kommuner av olika storlek och
har olika ansvarsområden. Styrelsen försöker – utöver allmänna och riktade utskick informera vid de olika kontaktmöten som finns regionalt för skolchefer för att nå ut med
information om föreningen.
Mötesplatser
Årsmötet hölls i anslutning till Skolriksdagen i Älvsjö/Stockholm. Drygt 30 medlemmar
deltog. Vårmötet – med möjlighet att kombinera med deltagande på rikskonferens om
forskning – lockade bra en handfull anmälda. Höstmötet 2007 var återigen ett
samarrangemang med Skolledarförbundet, Lärarförbundets Skolledarförening och Skolporten
och hölls på Älvsjömässan i samband med Skolforum. Under två dagar fick deltagarna en god
inblick i skolforskning och aktuella frågor. Ca 100 deltog.
Föreningen har – tillsammans med Myndigheten för skolutveckling, Stockholms stad och
International School Connection – fortsatt planeringen av en internationell skolchefskonferens
i Stockholm 19-21 maj 2008.
Utbildning
Myndigheten för skolutveckling har bidragit till finansiering av Skolchefsprogrammet vars
andra omgång avslutades 2007. En tredje kursomgång kommer att startas i mars 2008.
Utvärdering från deltagarna i omgång ett och två talar sitt entydiga språk om betydelsen av
särskilt riktad kompetensutveckling för skolchefer. Föreningen har fått bidrag från
Myndigheten för skolutveckling och Sveriges kommuner och landsting för att genomföra en
förstudie kring skolchefers kompetensutvecklingsbehov och hur detta skulle kunna
tillgodoses.
Remissvar
Föreningen har under året lämnar in remissvar på följande utredningar:
• Integrationens svarta bok (JU 2006/6808/IM)
• Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan - Förslag till nytt mål- och
uppföljningssystem (SOU 2007:28)
• Tydligare ledarskap i skolan och förskolan – förslag till ny rektorsutbildning (Ds
2007:34)
Föreningen avstod från att svara på ”Ny skolpolitik – nio frågor för en bättre skola”.

Skolforskning
Föreningen har i samarbete med Socialchefsföreningen initierat ett forskningsarbete kring
dessa förvaltningschefers arbete. Forskningen bedrivs vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs
universitet. Tidningen Chef och ledarskap presenterade forskningsprojektet på flera sidor.
Kommunikationsplattform
Föreningen har informerat om sina aktiviteter på www.skolchef.se. Sidan har dock inte
använts för intern kommunikation. Den kommunikation som skett kring remissvar görs med
hjälp av mejl.
Administration
Styrelsen har under året tagit fram underlag kring hur föreningens administration skulle kunna
stabiliseras. Beslut bör kunna fattas under 2008.
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