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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008/09
Styrelsen
Styrelsen har haft xx sammanträden sedan årsmötet, yy fysiska möten och resterande
telefonsammanträden. Styrelsen har bestått av Thomas Persson (ordf), Lars Liljedahl (kassör),
Annika Becker (sekr), Anders Widestrand, Lena Stoltz, Elisabeth Zachrisson, och Sven
Höper. Valda ersättare var: Carina Pettersson-Hedman, Lars Nyberg, Rene Hildebrand, Ove
Johansson, Roger Johansson samt Per-Arne Andersson. Per-Arne Andersson avsade sig sitt
uppdrag i augusti pga av ny tjänst.
Medlemsvärvning
Antalet medlemmar per 31/12-08 var zz st. Samma tid 2007 hade föreningen 115 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 vårmötet som hölls på Lärarhögskolan/Stockholm.
Skolporten AB och Myndigheten för skolutveckling arrangerade en konferens om forskning
på Lärarhögskolan i Stockholm. Föreningens vårmöte anslöt till denna konferens.
Höstmötet 2008 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 90
deltog.
I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting genomfördes under våren ett antal
möten på fyra orter i Sverige under rubriken ”Vad blir kommunernas roll i skolsystemet?”.
Det samlade såväl politiker som skolchefer att under en dag diskutera detta.
Sammanfattningar från dessa dagar har bildat underlag för fortsatt bearbetning på SKL. Under
hösten har SKL bjudit in skolchefer samt representanter för föreningens styrelse att delta i
uppföljningsmöten med avsikt att med detta nätverk få en mötesplats mellan SKL och
skolchefer.
Föreningen har – tillsammans med Myndigheten för skolutveckling, Stockholms stad och
International School Connection – genomfört en internationell skolchefskonferens i
Stockholm 19-21 maj 2008 under namnet ”Stockholm Summit”. Konferensen var en succé
såväl till deltagarantal som till kvalitet på innehåll. Styrelsen planerar därför en uppföljande
konferens med samma namn i maj 2010.
Utbildning
Myndigheten för skolutveckling har bidragit till finansiering av Skolchefsprogrammet vars
tredje kursomgång startades i mars 2008. Utvärdering från deltagarna i omgång ett och två
talar sitt entydiga språk om betydelsen av särskilt riktad kompetensutveckling för skolchefer.
En förstudie kring skolchefers kompetensutvecklingsbehov och hur detta skulle kunna

tillgodoses har genomförts och en dialog med bla Sveriges Kommuner och Landsting ligger
till grund för fortsatt satsning på skolchefers kompetensutveckling.
Remissvar
Föreningen har under året inte lämnat in några remissvar. Styrelsen avstod av tidsskäl att
svara på en förfrågan från (fp) om olika typer av hinder i lärares arbete.
Skolforskning
Föreningen har i samarbete med Socialchefsföreningen initierat ett forskningsarbete kring
dessa förvaltningschefers arbete. Forskningen bedrivs vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs
universitet. Styrelsen för även en aktiv dialog med Skolporten AB för gemensam strävan att
synliggöra relevanta forskningsrön.
Kommunikationsplattform
Föreningen har informerat om sina aktiviteter på www.skolchef.se. En ny hemsida har startats
kring årsskiftet, bl a med en ny skolchefsblogg.
Administration
Styrelsen har avtal med Skolporten AB för viss administrativt stöd till föreningen. Primärt för
medlemsutskick och handläggning av medlemsavgifter.
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