Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/18
Styrelsen
Styrelsen har haft 5 sammanträden sedan årsmötet, ett internat i Stockholm och
resterande möten via telefon.
Styrelsen har bestått av Göran Isberg (ordförande), Johan Olofsson (kassör),
Einar Fransson (sekreterare), Maria Andersson, Tony Mufic, Birgitta Pettersson,
Inga-Lena Spansk och Gunn-Ann Öholm. Valda ersättare på två år har varit Erik
Nenne och Henrik Andersson.
Medlemmar
Antalet medlemmar per den 31/12 2017 var 189. Medlemmarna kommer från
hela landet och arbetar i kommuner eller hos fristående huvudmän.
Medlemmarna har olika ansvarsområden.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 19 maj på Scandic continental hotel på Vasagatan i
Stockholm, i samband med Skolchefskonferensen. Ett 15-tal medlemmar deltog
på årsmötet.
Mötesplatser
Skolchefsföreningen var även i år medarrangör i Skolans ledarkonvent som ägde
rum i Stockholm den 21-22 november.
Skolchefskonferensen anordnades i maj för andra året och lockade 75 deltagare.
Utbildning
Skolchefsföreningens utbildningar har varit fortsatt populära med reservlistor.
Följande kurser har genomförts:
NSP Specialisering, omgång 3 - 18 deltagare med start hösten 2017 (avslutas
2018)
NSP Intro, omgång 6 - 28 deltagare
NSP fördjupning, omgång 8 - 29 deltagare med start höst 2016
Högre Nationella Skolchefsseminariet, HNS, är en ny utbildning med start 2017.
Där deltog 18 personer i den första omgången.

Totalt sedan starten har antalet deltagare fördelat sig på följande sätt:
NSP Intro – 168
NSP Fördjupning – 185
NSP IT (specialisering) – 28
HNS - 18
Genom samverkansavtalet med SKL och Skolverket för perioden 2015-2017
bidrar de med pengar till utbildningarna.
Externa kontakter
Styrelsen har deltagit i ett antal möten med SKL, Skolverket och
Utbildningsdepartementet.
Styrelsen har engagerat Sten Svensson, tidigare chefredaktör inom Lärarpressen,
för att bevaka aktuella utbildningspolitiska frågor och statliga utredningar ur ett
skolchefsperspektiv. Sten har skrivit sammanfattningar för publicering på
webben.
Föreningen har deltagit i ett inledande möte på SKL ang Digitaliseringsstrategi
för skolan.
Föreningen har skrivit ett remissvar till skolkommissionen.
PM kring digitalisering har publicerats på vår webbplats.
Einar har deltagit i en uppföljningskonferens med Skolverket ang ”Samverkan
för bästa skola”
Styrelsen har fortsatt att engagera sig i det nybildade Skolchefsinstitutet vid
Jönköping university. Institutet kommer att ha fokus på forskning och
kompetensutveckling för skolchefer. Ett antal skolchefer har deltagit i
kompetensutveckling hos institutet.
Under året har vi också tecknat ett nytt samverkansdokument mellan oss och
SKL samt Skolverket. Denna gång i form av en treårig avsiktsförklaring med
ettåriga överenskommelser.
Skolchefsboken
Det fortsatta arbetet med skolchefsboken har fortsatt i regi av Stephan Rapp,
Skolchefsinstitutet. Boken är öppen för alla.
Göran Isberg
Ordförande

