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Det nationella skolchefsprogrammet bygger vidare på Introduktionsutbildningen för nya 
skolchefer. Programmet syftar till att stärka skolchefers förutsättningar att leda och utveckla 
den kommunala skolverksamheten och vill samtidigt identifiera och utveckla långsiktigt 
värdefulla professionella nätverk. 
 
Programmet fokuserar på skolchefsrollen som belyses ur olika verksamhetsnära respektive teoretiska 
perspektiv i relation till teori, policy, forskning och praktik. Genomgående tema är huvudmannens 
styrning av skolan utifrån styrdokumenten i relation till andra styrkällor. 
 
Till programmet kopplas möjlighet att gemensamt besöka någon av de stora internationella 
forskningskonferenserna. 
 
Vem kan söka  
Utbildningen riktar sig till dem som är skolchefer d v s chefer över rektorer, oavsett huvudman, och 
som har kunskaper/erfarenheter som motsvarar introduktionsutbildningen. 
 
Arbetsformer  
Programmets arbetsformer varieras med nationella och internationella föreläsningar, tematiskt 
erfarenhetsutbyte, inslag av tillämpad karaktär såsom cases och grupplaborationer. I samråd med 
deltagarna utformas mellanliggande förberedelseuppgifter och i det sammanhanget ges tips på 
läsvärd klassisk och ny litteratur inom området. 



 
Under de olika kursdagarna kommer deltagarna att arbeta med olika infallsvinklar på 
huvudtemat: Skolchefsrollen, politiska intentioner och dess förhållande till andra aktörer samt 
skolans utveckling. 
 
 
Uppföljning 
Kursledningen följer upp utbildningen. Jämförelser görs med tidigare kursomgångar. Uppföljningen 
redovisas för Skolchefsföreningen, Skolverket och SKL. 
 
 
Omfattning 
5 x 2 dagar under drygt ett år och arbete mellan dessa tillfällen samt möjlighet att gemensamt besöka 
en internationell forskningskonferens. 
 
Utbildare 
Kursledare är professor Olof Johansson, Umeå universitet och docent Lars Svedberg, Karlstad 
universitet.  
 
 
Samlingar 

1. 31/8 – 1/9, 2015 
2. UCEA, San Diego, 18-23/11 
3. 10-11/12, 2015 
4. 8-9/2, 2016 
5. 11-12/5, 2016 
6. 21-22/9, 2016 

 
UCEA-konferensen följs upp med seminarier för bearbetning av intryck och förberedelse av 
redovisning på hemmaplan. 
 
Plats 
Kursgård i Sigtuna  
 
Kurskostnader 
Kursavgift 25.000 kronor.  
Resor, måltider och boende ingår ej i kursavgiften. UCEA-konferensen betalas för sig. Närmare 
information om boende skickas ut senare.  
 
För ytterligare information kontakta 
Annette Wallenius på: 
skolchefsforeningen@gmail.com 
 
Anmälan (som är bindande) gäller för hela programmet exklusive UCEA-konferensen. 
Anmälningsblanketten skickas till skolchefsforeningen@gmail.com senast den 8 maj 2015. Om 
antalet ansökningar överträffar antalet platser sker urval utifrån vilken tidpunkt som 
anmälningsblanketten inkom till denna mejladress. Först till kvarn-principen, således. 
 
Läs mer på www.skolchef.se 
 
 
 
Föreningen Sveriges skolchefer (FSS) 
FSS är en fackligt och politiskt oberoende förening som tar vara på skolchefers professionella 
intressen. Syftet med föreningen är att främja skolutveckling i allmänhet, främja skolchefers utveckling 
i synnerhet och stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling. Föreningen har för 
närvarande ca 150 medlemmar. 


