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Nationella skolchefsprogrammet 
Fördjupning: 
Skolans digitala utveckling 

 

 

 

En nationell utbildning för skolchefer kring förskolans och  
skolans digitala utveckling – Att leda och inte bli ledd 

Hur ser vi på vår verksamhet idag och hur ska vi förstå och agera kring det som 
händer, vad behöver vi göra och hur ser utmaningarna ut? 

Under tre tillfällen om vardera 1,5 dag får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör 
digitaliseringen av förskola och skola genom föreläsningar, diskussion och nätverkande med 
andra skolchefer.  
 
Innehållet i programmet består av tre delar som i huvudsak berör: 

 Ledning och förutsättningar  
vision, strategisk ledning, ekonomi och upphandling 

 Skolans resurser och organisation 
utvärdering av lärande med IT, delning av erfarenheter, fysiska miljöer och digitala lärresurser 

 Kartläggning, planering, digital kompetens 
skolans behov, lärarnas färdigheter, elevens digitala kompetens, anpassad undervisning, stöd 
för bedömning, redovisning och dokumentation 

 
Fokus ligger på att leda förskolechefer och rektorer som i sin tur ska leda pedagoger. 
 
Målet är att ge underlag för visioner och strategier, ge verktyg för utvärdering, 
erfarenhetsdelning och kompetensutveckling samt underlag för att skapa styrdokument kring 
frågor som är politiskt och ledningsmässigt utmanande. Dessutom berörs frågor om fysiska 
och digitala miljöer, metoder kring kartläggning och stöd till elever i behov av särskilt stöd 
samt frågor om att organisera lärandet och administrativa stödprocesser.  
 
Utbildningen arrangeras av föreningen Sveriges skolchefer i samarbete med SKL. 
 

Kursstart 
18 – 19 september 2014, preliminära datum för del två och tre är december 2014 och april 
2015. Exakta datum meddelas i samband bekräftelse på intresseanmälan. 
 

Ramprogram 18 – 19 september 
Dag 1 

 Samling med introduktion ca 11.00. 

 Ett föreläsningspass kring nuläget med internationella utblickar 

 Ett exempel från en kommun. 

 Ett pass med föreläsare eller kommunexempel. 
 
Dag 2 

 Förmiddagspass med efterföljande diskussion. 

 Reflektioner och spaningar kring aktuella frågor. 

 Efter lunch ett pass med föreläsning och diskussion.  
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Alla kurstillfällen innehåller följande delar: 
Tre föreläsare, ett eller ett par förberedda kommunexempel och några vidtalade ”spanare”. 
Flera tillfällen till diskussion och nätverkande. Beroende på föreläsare kan gruppsamtal 
förekomma i samband med föreläsningen.  
Självklart kan variationer förekomma beroende på aktuella frågor och deltagarnas behov. 
Programmet kommer att ledas av Mats Östling.  
 
Förberedelse kommer att ske i form av utskickat material samt insamling av deltagarnas egna 
frågeställningar. Dokumentation ingår. 
 
Konferensanläggningen ligger i Sigtuna. 
 
Anmälan sker till hela kursen vid ett tillfälle. 
 
 
 

Kostnad 
Kurskostnad beräknad till 10 000 SEK + moms person.  
 
Boende och mat på kursgården 2870 SEK + moms per person och tillfälle. 
 
Gruppstorlek 15 – 25 personer. 
 

Frågor 
Mats Östling, mats.himself@gmail.com , 070-6853026 
eller 
Göran Isberg, goran.isberg@karlstad.se , 070-0010178  
 

Intresserad?  
Skicka in din intresseanmälan till: 
skolchefsforeningen@gmail.com 
 
Uppge Namn, e-postadress och mobilnummer  
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