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Högre	  Nationella	  Skolchefsseminariet	  
	  
Skolchefsföreningen	  startar	  en	  påbyggnad	  på	  det	  Nationella	  Skolchefsprogrammet	  med	  start	  våren	  2017	  vars	  
namn	  är	  Högre	  Nationella	  Skolchefsseminariet	  (HNS).	  För	  att	  få	  delta	  i	  denna	  seminarieserie	  ska	  du	  tidigare	  ha	  
gått	  Nationella	  Skolchefsprogrammet	  (NSP).	  
	  
En	  röd	  tråd	  undersamtliga	  seminarietillfällen	  kommer	  att	  vara	  systematisk	  kunskapsspaning.	  Med	  det	  menar	  vi	  
att	  vi	  ska	  koncentrera	  vårt	  gemensamma	  lärande	  till	  områden	  med	  aktualitet	  och	  hög	  relevans	  för	  de	  uppgifter	  
våra	  skolor	  och	  förskolor	  står	  inför.	  En	  systematisk	  kunskapsspaning	  och	  reflektion	  baserat	  på	  data	  och	  
fördjupade	  analyser	  inom	  området	  underlättar	  både	  kommunikation	  inom	  organisationen	  och	  beslutsfattande.	  
Spaningen	  efter	  vilka	  områden	  som	  vi	  vill	  viderautveckla	  vår	  kunskap	  inom,	  antingen	  individuellt	  eller	  i	  grupp,	  
blir	  en	  central	  uppgift	  till	  första	  träffen.	  	  
Seminarierna	  består	  av	  föreläsningar,	  omvärldsbevakning,	  seminariesamtal	  och	  workshops	  där	  vi	  tillsammans	  
på	  ett	  kvalificerat	  sätt	  undersöker	  och	  analyserar	  frågor	  i	  gränssnittet	  mellan	  forskning,	  politik	  och	  skolans	  krav	  
på	  vetenskaplighet	  och	  beprövad	  erfarenhet.	  	  
	  
Design	  och	  tider	  
Under	  fyra	  seminarietillfällen	  inbjuds	  du	  att	  tillsammans	  med	  kolleger	  som	  alla	  deltagit	  i	  Nationella	  
Skolchefsprogrammet	  (NSP)	  att	  dryfta	  relevanta	  och	  aktuella	  skolchefsfrågor.	  	  
I	  seminarieserien	  ingår	  också	  ett	  erbjudande	  om	  att	  delta	  i	  en	  internationell	  forskningskonferens	  under	  vår	  
ledning.	  	  
	  
De	  fyra	  seminarierna	  löper	  under	  två	  terminer	  och	  är	  förlagda	  till	  en	  kursgård	  i	  Sigtuna.	  De	  börjar	  kl	  10	  första	  
dagen	  och	  slutar	  med	  lunch	  kl	  12	  andra	  dagen.	  
Det	  första	  Högre	  Nationella	  Skolchefsseminariet	  (HNS)	  börjar	  den	  12-‐13	  	  januari	  2017	  fortsätter	  den	  8-‐9	  maj,	  
11-‐12	  september	  respektive	  6-‐7	  november.	  	  
	  
Kostnad	  
15.000	  kronor	  inklusive	  moms.	  
I	  seminarieavgiften	  ingår	  inte:	  resor,	  måltider	  och	  boende.	  Kostnaden	  för	  eventuellt	  deltagande	  i	  en	  
internationell	  forskningskonferens	  är	  inte	  inräknad	  i	  priset.	  
	  
Finansiering	  
Finansiering	  sker	  genom	  deltagarnas	  anmälningsavgifter.	  	  Studieresan	  bekostas	  av	  deltagarna	  själva	  –	  ingår	  ej	  i	  
kursavgiften.	  Boende/mat	  vid	  samlingarna	  faktureras	  av	  konferensstället	  direkt	  till	  respektive	  deltagare.	  
	  
Kursledning	  
Kursledningen	  består	  av	  professor	  Olof	  Johansson,	  Umeå	  universitet	  och	  docent	  Lars	  Svedberg,	  Karlstad	  
universitet.	  	  
	  
Deltagare	  
Ca	  25	  kursdeltagare.	  Ansökningar	  från	  hela	  landet.	  
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Praktiskt	  
Skolchefsföreningen	  hanterar	  anmälningar,	  fakturering,	  samlad	  beställning	  av	  rum/konferensställe	  o	  dyl.	  Varje	  
deltagare	  hanterar	  eventuella	  ombokningar	  och	  avbokningar	  direkt	  med	  konferensstället.	  
	  
	  
Med	  förhoppningar	  om	  ett	  återseende	  och	  en	  god	  uppslutning!	  
	  
	  
Vänliga	  hälsningar,	  
	  
Skolchefsföreningen	  gm	  Göran	  Isberg,	  ordförande,	  samt	  
Olof	  Johansson	  och	  Lars	  Svedberg,	  kursledare	  
	  
	  
	  


