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Nyhetsbrev 1 – 2014  
 
 
Välkommen till nytt år som medlem i föreningen Sveriges Skolchefer. Nyhetsbrevet fokuserar 
på aktiviteter det kommande verksamhetsåret.  
/Göran Isberg 
ordförande 
 
 
1. Årsmöte 2014. Jag vill inleda med information om föreningens årsmöte den 19 mars 

2014 kl 13.00 på SKL. Årsmötet inleds med presentationer av Per-Arne Andersson SKL 
och Erik Nilsson Skolverket.  
Lunch innan mötet kl 12. Anmälan till årsmötet görs med mail på 
skolchefsforeningen@gmail.com meddela om du äter lunch eller endast deltar i årsmötet. 
Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast 1 februari 2014 
på skolchefsforeningen@gmail.com. 
 

2. Föreningens hemsida. Under hösten 2013 har föreningens hemsida genomgått en större 
uppdatering. Du finner det mesta som fanns tidigare, men nu mer samlat. 
http://www.skolchef.se 

 
3. Utbildningar. Föreningens tidigare utbildningar fortsätter också 2014. Nationella 

skolchefsprogrammet NSP fördjupning 6 är fulltecknat och NSP introduktion 3 pågår 
med fullt antal deltagare.  
 
Föreningen har också kommit långt med planering av en riktad utbildning för skolchefer 
mot IT och digitalt lärande. Utbildningen kommer att hållas av Mats Östling och 
föreningen gör detta i samarbete med SKL.  
 
Utbildningen planeras ha samma upplägg som NSP de tidigare utbildningarna, dvs en 
grupp på ca 25 personer som träffas vid ett antal tillfällen med övernattning. Genom att 
kombinera föreläsare och experter med ett djupgående samtal och erfarenhetsutbyte 
mellan deltagarna i seminarieform skapas förutsättningar för att utveckla IT i lärandet. 
Innehållet är inriktat på att ge underlag till beslut och insatser på skolchefsnivå.  
Innehållet i seminarieseriens tre områden berör frågor som: 
• Ledning och förutsättningar 
• Skolans resurser och organisation,  
• Kartläggning, planering, digital kompetens 

      Utbildningen planeras starta i september 18-19. Mer information och intresseanmälan i  
      särskilt utskick inom kort.  
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4. Övriga möten och aktiviteter. Föreningen planerar att genomföra också Skolans 
ledarkonvent 2014 den 26-27/11-2014. Länk till konferensen 2013 hittar du på: 
http://ledastyra.se/slk/  
Föreningen planerar även att genomföra ett riktat seminarieprogram till skolchefer i 
anslutning till ledarkonventet. Seminariet kan jämföras med föreningens tidigare 
höstmöten under v44. Innehållet kommer dock att vara mer samlat och fokusera på 
regering och skolmyndigheter – ansvar och roll.  
Markera för i era kalendrar 26-27/11-2014.    
 

5. EU. På föreningens sidor hittar du en översiktlig beskrivning kring EU:s nya 
utbildningsprogram 2014-2020: Erasmus+. Beskrivningen är gjord av Magnus Persson, 
Internationell samordnare på Barn- och ungdomsförvaltningen Karlstads kommun. 
Du finner den som en ”nyhet” på förstasidan samt under kategorin ”internationellt”. 
 

6.    Avslutningsvis information om ett intressant seminarium i närtid.  
Framtidens lärande – lärandets nya landskap  
Plats: SKL, Runda rummet Hornsgatan 20 
Ett seminarium inriktat mot skolchefer och ledning kring de möjligheter som 
digitaliseringen öppnar för bättre lärande, för ungdomars framtidskompetens och 
framtidstro.  
Medverkande: Franscesc Pedró, Unesco och Valerie Hannon, InnovationUnit.  
Innehåll:  
• Mobile learning. A Unesco programme and a perspective of global trends in education  
Francesc Pedro: Professor and Chief of Section - Sector Policy Advice and  
Information and Communication Technology (ICT) in Education, Unesco.  
• Transformation of Public Schools. ‘Next practice’ in education, a model for leading 
public school into the future by system leadership and able, informed professional 
practitioners Valerie Hannon, Director of board, InnovationUnit, UK  
 
Seminariet kan ses som en fördjupning av eftermiddagens riksdagshearing  
Antalet platser är begränsat!  
Anmälan per e-post till: Mats Östling, mats.himself@gmail.com  
Arrangörer: Stiftelsen DIU i samverkan med SKL och Sveriges skolchefer. 
 

 
  
 


