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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010/11 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft fem sammanträden sedan årsmötet, ett fysiskt möte och resterande 
telefonsammanträden. Styrelsen har bestått av Thomas Persson (ordf), Johan Olofsson 
(kassör), Sven Höper (sekr), Göran Isberg, Elisabeth Zachrisson, Lena Stoltz (fram till 2010-
06-30), Lars Nyberg (från 2010-07-01), Inger Jansson. Valda ersättare var: Lars Nyberg (till 
2010-06-30), Karina Pettersson-Hedman, Agneta Gatel, Pål Sander, Annabella Kraft, Roger 
Johansson.  
 
Medlemsvärvning 
Antalet medlemmar per 31/12 2010 var 121 st. 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. En minifolder för skolchefer har 
tagits fram. 
 
Mötesplatser 
Årsmötet hölls i anslutning till vårmötet som hölls den 19 mars 2010 i kommunförbundets 
lokaler på Hornsgatan i Stockholm. Per-Arne Andersson, SKL, tog upp aktuella frågor. Phia 
Moberg, SKL, berättade om avtalsförhandlingarna och därefter redovisade Malin Annergård 
Pierrot, SKL, rättsläget vad gäller politiska partier i skolan. Höstmötet hölls den 2-3/11 i 
Stockholm, Älvsjömässan, med tema förändring och förändringsarbete. Ca 95 personer deltog 
i konferensen. 
 
Utbildning 
Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit till finansiering av 
Skolchefsprogrammets fjärde kursomgång som planeras starta i februari 2011.  Umeå 
universitet erbjuder dem som går utbildningen att bli inskrivna vid universitetet med 
möjlighet att erhålla 7,5 hp. 
 
Introduktionsutbildning för nya skolchefer startade under hösten 2010 med 33 anmälda 
deltagare. Tillfälle två kommer även kommundirektörer samt nämnds- och 
kommunstyrelseordförande att inbjudas. Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting 
bidrar, enligt avtal med parterna, med 450 000 kr till detta pilotarbete. 
Skolchefsföreningen erbjuder skolchefer en möjlighet att få kontakt med erfarna mentorer. 
Mentorer finns nu utsedda, ligger ute på webben och en sammanföring med adepter har 
påbörjats. 
 
Styrelsens referensgrupp för frågor om utbildningar, mentorsprogram och skolforskning är 
Lars Nyberg, Elisabeth Zachrisson och Göran Isberg. 
 
Remissvar 
Föreningen har under året inte lämnat något remissvar.  



 
Skolforskning 
Styrelsen har fört en aktiv dialog med Skolporten AB för gemensam strävan att synliggöra 
relevanta forskningsrön och föreningen medfinansierar Skolportens forskarstipendier. Ett 
seminarium om forskningsspridning hölls den 22/1 med Skolverket, där ett femtontal 
medlemmar deltog. Arbetet med att utveckla hemsidan kring relevant forskning för skolchefer 
pågår. Den internationella konferensen The Stockholm Summit anordnades för andra gången i 
maj 2010, i samarbete med Skolverket, Stockholms stad och International School Connection. 
Ca 200 deltog. 
 
Kommunikationsplattform 
Föreningen har informerat om sina aktiviteter på www.skolchef.se. En blogg för 
skolchefsföreningens styrelsemedlemmar är skapad, men med ringa aktivitet. Arbetet har 
utvecklats mycket på grund av vår resurspersons, Maj-Britt Persson-Berg, engagemang. 
Föreningen emailadress är skolchefsforeningen@gmail.com   
 
Administration 
Styrelsen har avtal med Skolporten AB för viss administrativt stöd till föreningen, primärt för 
medlemsutskick och handläggning av medlemsavgifter. Ett avtal finns även med 
bokföringsfirman Moretime för hanteringen av föreningens bokföring, faktureringar och 
årsredovisning. 
 
 
 
Thomas Persson 
ordförande 


