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Nyhetsbrev 3 – 2015  
 
Så här strax innan årets slut vill föreningen informera om  
aktiviteter kommande år. 
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen!  
Adresser hittar du på hemsidan www.skolchef.se 
 
Med vänlig hälsning och önskan om trevlig Jul och Ett Gott Nytt År. 
Styrelsen genom 
Göran Isberg, ordförande 
 ______________________________________________________________________ 
 
1. Föreningen Sveriges skolchefer inbjuder till konferens den 19- 20 maj 2016 
Ledarutveckling: Skolutveckling för elevens skull 
 
Vi kommer att få ta del av:  
Skol- och ledarforskares aktuella studier i offentlig och privat miljö. En statssekreterares 
tankar och ambitioner kring skolans roll gällande flyktingars integration i det svenska 
samhället.  
Vi möter: 
• Avis Glaze, Dr, prisbelönt skolutvecklare i Ontario, Kanada. 
   Hon är hedersdoktor vid flera kanadensiska universitet 
• Elisabet Nihlfors, professor med bl.a. skolchefsrollen som specialitet 
• Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, tidigare skolborgarråd, 
  skolchef, enhetschef på Skolverket 
• Birgitta Södergren, docent, organisations- och ledarforskare i offentlig och  
  privat verksamhet 
 
Vi kommer vidare att lära av varandra i workshops där forskning, politisk vilja och praktik 
möts. Konferensen har fokus på skolchefen som målsättare, strategiformulerare, organisatör 
och uppföljare av verksamheten. Hur våra olika förutsättningar ser ut i storstad och glesbygd 
och kontexten för skolan ur ett chefs- och ledarperspektiv, på en marknad i ett föränderligt 
samhälle. 
 
Plats: Hotell Best Western i centrala Stockholm, där Du också kan bo. Enkelrum med frukost 
kostar 1.995kr. 
Tid: Start den 19/5 klockan 12.00 med lunch sen 13.00-17.00 föreläsningar och workshops. 
Middag på ångfartyg samma kväll och vi avslutar med lunch den 20/5 12.30 (-13.30). 
Föreningen subventionerar programmet och kan därför erbjuda priset 1.995kr för medlemmar 
(exklusive boende). Priset för icke medlemmar är 2.995kr. 
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Medlemskap kostar 500 kr/år, medlemsanmälan ger Dig direkt rabatten. 
 
Låter detta intressant? Maila i så fall en icke bindande intresseanmälan senast 15 dec 2015 
till Annette Wallenius (skolchefsforeningen@gmail.com). Meddela även om du önskar logi 
på Hotell Best Western. 
 
OBS!  
Är det någon av er som är intresserad av att hålla i en programpunkt på konferensen, en 
workshop i något som ni har lyckats med så är ni välkomna att höra av er till Gunilla 
Söderström på mail eller telefon. 
 
För frågor kring programmet kontakta Gunilla Söderström, gunilla.soderstrom@gmail.com 
eller telefon 072-716 46 44. 
 
 
2. För första gången: SETT för skolchefer och politiker! 
På SETT2016 anordnar vi en seminariedag riktad till skolchefer och politiker. Vi gör detta i 
samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och Föreningen Sveriges Skolchefer. 
Temat för denna dag är: Flyktingmottagande och Validering.  
Torsdagen 28/4 blir en dag fylld av spännande talare och inspel, bl.a. kommer statssekreterare 
Erik Nilsson, regeringens samordnare av flyktingsituationen att delta. Du kommer att kunna 
finna innehållet i dagen och även övrigt innehåll på SETT-mässan på www.settdagarna.se  . 
Som deltagare den 28/4 har du dessutom tillgång till hela SETT-mässans övriga innehåll. 
SETT2016 kommer att arrangeras den 26-28 april på Kistamässan. Med över 10 000 besökare 
förra året är SETT-mässan Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och 
innovativa lärandet. 
 
3. Utbildningar 2016 
Under 2016 fortsätter Nationella skolchefsprogrammets alla tre (NSP) påbörjade program. 
NSP-IT omgång 3 planerar att starta i september 2016. Vi återkommer om datum, vill du 
lämna en icke bindande intresseanmälan?  
Maila till skolchefsforeningen@gmail.com  
 
4. Årsmöte 2016 
Årsmötet 2016 att genomföras i samband med vårens konferens ” Skolutveckling för elevens 
skull” 19-20 maj 2016 i Stockholm och i anslutning till lunchen den 20 maj. 
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1:a mars 2016 på mail: 
skolchefsforeningen@gmail.com   
 
 
 


