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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/12
Styrelsen
Styrelsen har haft åtta sammanträden sedan årsmötet, ett fysiskt möte och resterande
telefonsammanträden. Styrelsen har bestått av Thomas Persson (ordf), Johan Olofsson
(kassör), Sven Höper (sekr, från 7/2 2012 även v ordf), Göran Isberg, Elisabeth Zachrisson,
Lars Nyberg, Inger Jansson. Valda ersättare var: Carina Pettersson-Hedman, Agneta Gatel,
Anna-Lena Kraft, Roger Johansson, Erik Lenne, Henrik Andersson.
Medlemsvärvning
Antalet medlemmar per 31/12 2011 var 138 st. Medlemmarna kommer från hela landet,
arbetar i kommuner och fristående huvudmän 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 den 29 mars 2011 i anslutning till skolriksdagen på Älvsjömässan i
Stockholm, ett trettiotal medlemmar deltog. Höstmötet, med ca ett 80-tal deltagare, hölls den
30/10-1/11 2011 i Stockholm, Älvsjömässan, med bland andra Anna Ekström, Peter Honeth,
Stephan Rapp, Rolf Sandahl som medverkande. Skolchefsföreningen var medarrangör i det
första ledarkonventet som hölls den 28-29/11, tillsammans med Skolverket, SKL och
friskolornas Riksförbund, med temat ”rektorn som drivkraft i morgondagens skola”.
Utbildning
Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit till finansiering av
Skolchefsprogrammets fjärde kursomgång. En studieresa till Nordamerika planeras inom
ramen för kursen. Planeringen för nästa skolchefsprogram, NSP 2012 pågår.
Introduktionsutbildning för nya skolchefer under 2011 med 32 deltagare och avslutades under
hösten 2011. Vid tillfälle två inbjöds även kommundirektörer samt nämnds- och
kommunstyrelseordförande. Utvärderingen visar att kursen till vissa delar måste
vidareutvecklas.
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. Intresset för detta har dock varit relativt svalt.
Styrelsens referensgrupp för frågor om utbildningar, mentorsprogram och skolforskning
består av Lars Nyberg, Elisabeth Zachrisson och Göran Isberg.
21 personer deltog i studieresan till Ottawa i oktober 2011 för att studera stadens
framgångsrika utvecklingsarbete i de olika skolformerna. Deltagarna var mycket nöjda med
studiebesöket, vilket också kommer att följas upp i anslutning till Stockholm Summit 2012.
Samverkansavtalet med SKL och Skolverket är nu klart och gäller för åren 2012-2014. Båda
organisationerna satsar 300 000 kr vardera för perioden för föreningens utbildningsinsatser för
skolchefer.
Remissvar

Föreningen har under året inte lämnat något remissvar.
Skolforskning
Styrelsen har under året diskuterat förutsättningarna för en mer aktiv dialog med nya och unga
forskare inom skolforskningen i Sverige. Områden som framgångsrikt lärarskap och hur
skolchefer arbetar för att stödja rektorers ansvar att stötta lärares utveckling i klassrummet är
centrala för föreningen. Ett intresse finns även för att följa de kommunala doktorandernas
betydelse för skolutveckling hos huvudmannen. SKL kommer att genomföra en kartläggning
av kommuners arbete med forskningsfrågorna och styrelsen avser att följa resultatet av SKLs
kartläggningen. Styrelsen har även fört fram föreningens synpunkter om behovet av
forskningsinsatser inom utbildningsområdet till utbildningsdepartementet inför den
kommande forskningspropositionen. Föreningen har även fört en aktiv dialog med Skolporten
AB för gemensam strävan att synliggöra relevanta forskningsrön och föreningen
medfinansierar Skolportens forskarstipendier.
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 resursperson, 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. Styrelsen har under året diskuterat en utökning av det administrativa stödet,
särskilt med tanke på föreningens utökade insatser mot områden som konferenser och
studieresor. Beslut om detta kommer att fattas under 2012.
Skolchefsföreningens 10-års jubileum
Styrelsen beslutar att fira föreningens 10-årsjubileum vid nästa års skolchefsmöte, hösten
2012.
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