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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 kurstillfällen om vardera 1,5 dag får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör 
digitaliseringen av skolan genom föreläsningar, diskussion och nätverkande med andra 
skolchefer.  
 
Innehållet i kursen berör frågor som: 
• Ledning och förutsättningar  
• Skolans resurser och organisation 
• Kartläggning, planering, digital kompetens 
• Omvärldsspaning och analys 
 
Fokus ligger på att leda chefer – förskolechefer och rektorer - och utgångspunkten är 
framtidens utmaningar för ledning och styrning vad gäller IT i lärandet. 
 
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 lärmiljöer, 
metoder kring kartläggning, att organisera lärandet, forskning och teknikutveckling. 
 
 
Kurslokal 
Stora Brännbo Hotell och Konferens AB 
http://storabrannbo.se/ 
www.facebook.se/storabrannbo 
 
 
Kurstillfällen 
15-16 september 2015 
3-4 december 2015 
14-15 april 2016 
 
Kurstider 
10.00 dag 1 till 13.00 dag 2 (dessa tider kan justeras beroende på deltagarnas önskemål) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inbjudan till 
Nationella skolchefsprogrammet 
Fördjupning: 
Förskolans och skolans digitala 
utveckling 2015-2016 

FÖRENINGEN SVERIGES SKOLCHEFER   www.skolchef.se 
Målargatan 7  Bg 5449-2871   Ideell förening  
111 22 Stockholm skolchefsforeningen@gmail.com Säte: Jönköping 

 
Ramprogram  
Tre till fyra föreläsare, ett eller ett par förberedda kommunexempel och några vidtalade spanare. 
Tillfällen till diskussion, gruppsamtal och nätverkande.  
 
Dag 1 
• Samling med introduktion ca 10.00 
• Föreläsningspass 
• Middag 
Dag 2 
• Föreläsningspass 
• Lunch och avslutning 
 
Föreläsarna kommer från olika organisationer och verksamheter och täcker in såväl praktik som 
forskning, omvärldsspaning och myndigheter. 
 
 
Anmälan 
Anmälan, som är bindande efter bekräftelse från föreningen, sker till hela kursen vid ett tillfälle. 
Förberedelse kommer att ske i form av utskickat material samt insamling av deltagarnas egna 
frågeställningar. Anmälan sker till: skolchefsforeningen@gmail.com, senast den 30 juni. 
 
Kostnad 
Kurskostnad beräknad till 10 000 SEK + moms person.  
 
Boende och mat på kursgården ca 3000 SEK per person. Blockbokning på Stora Brännbo är 
gjord av föreningen, justeringar och eventuella avbokningar görs av deltagarna själva. 
 
Gruppstorlek 20 – 25 personer. 
 
Kursledare 
Mats Östling 
Utvecklingskonsult/IT-strateg 
070 685 30 26 
mats.ostling@inspiteab.se  

 


