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Nyhetsbrev 3 – 2014  
 
Innan vinter och snö tar vid, vill jag uppmärksamma er på några av föreningens  
aktiviteter med särskilt fokus på föreningens aktiviteter kommande 3 år.  
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. Skolans ledarkonvent i Stockholm 26-27/11.  
Föreningen inbjuder särskilt dig som Skolchef till ett extra, kostnadsfritt, seminarium  
den 27/11 9.50- 11.30 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? 
- 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. Det handlar i år om ledarskapets betydelse för professionens och verksamhetens 
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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 
Här kan du anmäla dig till skolans ledarkonvent. 

2. Nytt samarbetsavtal med Skolverket och SKL.  
Föreningen har under oktober kommit överrens med Skolverket och SKL om ytterligare 
ett treårigt samarbetsavtal. Skolverket och SKL stödjer föreningen ekonomiskt under 
perioden. Föreningen åtar sig att under perioden 2015-2017 (tre år) initiera, utveckla och 
erbjuda (eller se till att andra erbjuder) olika insatser för skolchefer som behöver och 
efterfrågarkompetensutveckling enligt nedan: 
Nationella skolchefsprogrammet 
- Fortsätta att erbjuda en introduktionsutbildningen för skolchefer (NSP Intro) med 
innehåll från såväl det statliga som det kommunala uppdraget. Ambitionen är att starta en 
kursomgång varje år. 
- Fortsätta att erbjuda fördjupningen inom det nationella skolchefsprogrammet  
(NSP Fördjupning). Ambitionen är att starta en kursomgång var 18:e månad. 
Fortsätta att erbjuda specialiseringar (NSP Spec) just nu IT och digitalt lärande samt 
seminarier och studieresor o dyl. 
- Skolchefshandboken.  Ansvara för att webbplatsen ”Skolchefshandboken” är aktuell 
och utvecklas i samspel med användarna. (Denna punkt bör kunna ersätta flera av tidigare 
punkter.) 
Övrigt under perioden 
Utreda och eventuellt erbjuda någon form av omedelbar introduktion för nytillträdda 
skolchefer.  
Utreda och eventuellt erbjuda mentorer för nya skolchefer. Detta förmedlas inom FSS 
genom att aktiva och fd skolchefer rekryteras som mentorer 
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3. Nationella skolchefsprogrammet (NSP) - kommande utbildningar 
Föreningen har gjort överenskommelser om kommande datum och utbildningar inom 
NSP. Utbildningar och startdatum bifogas nyhetsbrevet och kommer också att finnas 
på vår hemsida.  
För mer information: Annette Wallenius skolchefsforeningen@gmail.com 

4. Årsmöte 2015  
Föreningens årsmöte sker som brukligt på Skolriksdagen. Det är den 28/4 kl 12.00 
Information och anmälan kommer senare i vår. 


