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Nyhetsbrev 2 – 2014
Innan sommaren bryter fullt ut vill jag uppmärksamma er på några av föreningens
aktiviteter med särskilt fokus på hösten 2014.
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen! Adresser hittar du på hemsidan
www.skolchef.se
Med vänlig hälsning
/ Styrelsen genom
Göran Isberg, ordförande
______________________________________________________________________

1. Årsmöte 2014. Föreningen hade årsmöte den 19 mars på SKL.
Du finner protokollet här: http://skolchef.se/?page_id=72
2. Utbildningar. Föreningens nationella skolchefsprogram NSP fördjupning 6 är fulltecknat
och NSP introduktion 3 pågår också med fullt antal deltagare.
Nytt för i år är programmet NSP specialisering - IT för skolchefer klart.
Temat för programmet är ”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.
- Fokus ligger på att leda förskolechefer och rektorer som i sin tur ska leda pedagoger.
Utgångspunkten är framtiden: hur ser det ut om fem år, hur har vi kommit dit, vad
behöver vi göra, hur ser utmaningarna ut?
- 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.
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Mer information om utbildningen här http://skolchef.se/?p=379
3. Bok och bibliotek 2014. Onsdagen den 24/9 kl 13.00-18.00 Svenska Mässan Entré 8 i
Göteborg bjuder Föreningen Sveriges Skolchefer och Bokmässan in till en särskild
konferens för dig som är skolchef, utvecklingschef, förvaltningschef eller i annan roll
ansvarar för skolans utveckling. Seminariet berör frågor kring:
Hur kan vi stärka skolan som varumärke hur leder vi ledare mot en positiv trend och
utveckling? Det är några av frågorna vi lyfter under en efter middag i Göteborg. Våra två
Generaldirektörer Anna Ekström och Ann-Marie Begler deltar men också Rachel
Thörnell, Utvecklingschef Alingsås och Kicki Oljemark konsult systemiskt ledarskap,
Susanne Kjällander, Fil. Dr. Stockholms Universitet samt Sven Hagströmer, Finansman.
Mer information och anmälan här http://skolchef.se/?p=379
4.

Skolans ledarkonvent i Stockholm 26-27/11. Det handlar i år om ledarskapets betydelse
för professionens och verksamhetens utveckling. Hur arbetar du som chef och ledare för
att öka professionalismen hos dina medarbetare? Vilka krav ställs på dig? Vilka
förutsättningar och verktyg behöver du och dina medarbetare för att lyckas i era uppdrag?
Vi går på djupet i teori och praktik i frågan om skolans profession.
Programmet på Skolans ledarkonvent 2014, inklusive rabattkod finns här:
http://skolchef.se/?p=359
Här kan du anmäla dig till skolans ledarkonvent:
http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=282971
Föreningen inbjuder särskilt dig som Skolchef till ett extra seminarium den 27/11 9.5011.30 i anslutning till Skolans ledarkonvent 2014.
Elevernas resultat i den svenska skolan behöver förbättras enligt debatten i media, i
korridorer, på arbetsplatser, i sociala medier osv. Skolchefsföreningen gör en extra
satsning 2014 på att belysa skolchefens betydelse för rektorers och förskolechefers
lärande. Vad som har betydelse för verksamhetens förbättrade resultat.
Seminariets rubrik är:
De professionellas grund i skolan: Erfarenhet! Beprövad? Vetenskaplig?
Vi ställer frågor om:
- Hur kan ledarskapet se ut för de professionellas lärande i teori och praktik?
- Hur kan dialogen öka mellan skolan/förskolans olika beslutsnivåer?
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- Hur hittar vi vägar till en skola på vetenskaplig grund? Medverkande är:
- Elisabet Nihlfors, Dekan för Fakulteterna för Utbildningsvetenskaper, Uppsala
universitet
- Per Thullberg, Professor, ordförande i Skolforskningsinstitutets styrande nämnd
- Mats Ekholm, Professor emeritus vid Karlstad universitet
Moderator är Göran Isberg, skoldirektör och ordförande i Sveriges skolchefsförening.
Observera att du som medlem i Sveriges skolchefers förening får 10% rabatt på
konferensen. Vill du som skolchef bara delta på föreningens extraseminarium så är det
gratis.
5.

Handbok för skolchefer. Föreningen har genomfört en förstudie om ett nationellt,
digitalt stöd för skolchefer - att skapa det som lite pretentiöst kan kallas för en
"skolchefshandbok". Arbetet handlar i detta skede om att kartlägga vad det finns för
forskning om skolchefer och deras arbete, vad andra har skrivit om skolchefer, vad
skolchefer själva skrivit om sina erfarenheter samt vad skolchefer säger att de behöver för
stöd. När det är gjort ska lämpliga, befintliga texter samlas i en "handbok" samtidigt som
föreningen tar fram helt nya texter utifrån vad vi vet att skolchefer behöver. Vi kommer
också att samla på oss "goda exempel" från skolchefer runt om i landet. En del andra
stödfunktioner, som länkar till databaser, litteratur, skolchefsutbildning mm kommer
också att finnas i "handboken".
Innehållsligt kommer det främst att handla om skolchefens roll och uppdrag, relationen
till politiken, ledning av rektorer/förskolechefer, det lokala skolsystemets struktursystem-kultur och skolchefens externa arbete. Vi räknar med att kunna publicera en
"skolchefshandbok" på webben under hösten. Arbetet görs i samverkan med bl a
Skolverket, SKL och lärarförbundet.
Föreningen efterlyser i detta arbete texter om skolchefers arbete och erfarenheter!
Har du själv sådana texter?
Känner du till någon annan sådan text?
Berätta gärna för oss! Tänk att andra skolchefer kan ha nytta av att ha tillgång till sådana
texter. Mejla texter eller förslag på var vi kan hitta sådana texter till
skolchefsforeningen@gmail.com.
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