
 
 
 
       
Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelseinternat för föreningen Sveriges Skolchefer 17-18 september 2018 på Uppsala 
Radison Blue. 
 
Närvarande: Maria Andersson, Göran Isberg, Johan Olofsson, Inga-Lena Spansk, Birgitta 
Pettersson, Tony Mufic och Einar Fransson.  
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelseinternatet. 
Programmet för dagarna gicks igenom och godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll har mailats ut och ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Aktuellt 
Vi konstaterade att det är mycket på gång i Skolsverige och att föreningen är aktiv och 
efterfrågan som en part ur skolchefsperspektivet. Vi är engagerade på många håll och i olika 
fora. 
Vi diskuterade det rådande parlamentariska läget och att en del frågor riskerar att bli 
”hängande” i brist på beslut. Vad ska hända med statsbidragskulturen, 
professionsprogrammet, regionaliseringen av skolverket, skolchefsrollen etc  
 
§ 3 Aktiviteter: 

a) Vi tittade på programmet för studieresan till Ottawa i vecka 44. Intressant och varierat 
program som Johan har tagit fram tillsammans med sina kontakter i Ottawa. Alla i 
styrelsen utom Birgitta åker med.   

b) Arbetet med ”Rektors första 100 dagar” fortgår och beräknas klart senast till jul. 
Falköping, Mora och Jönköping deltar i utprovningen av boken. Lärarförbundet och 
SKL bidrar i arbetet med boken.  

c) Inga-Lena berättade om Moras m fl erfarenheter, så här långt, vad gäller satsningen på 
”Samverkan för bästa skola” med Skolverket. Mottagandet är blandat och ibland svårt 
att se vad myndigheten kan bidra med som ska ligga i linje med det omfattande arbete 
som redan pågår.  

d) Styrelsen diskuterade nästa års skolchefskonferens som planeras till den 17-18 maj. 
Einar och Birgitta utgör planeringsgrupp tillsammans med Gunilla Söderström som 
fått uppdraget att hålla i administrationen och kontakta föreläsare till konferensen. 
Annette skickar ut sammanfattningen av årets konferens. Generellt var de flesta 
positiva eller mycket positiva till arrangemanget och innehållet.  

e) Per-Arne Andersson, SKL, deltog i ett samtal med oss om aktuella frågor t ex nytt 
avtal fr o m 1 april 2018 för lärarna, ny generaldirektör på Skolverket, alla riktade 
statsbidrag f n 66 stycken. Per-Arne ställer sig positiv till att skriva ett nytt 
samverkansavtal för en kommande 3-årsperiod.  

f) Skypemöte med Stephan Rapp, Skolchefsinstitutet, med uppdatering av läget för 
institutet med nya medarbetare på väg in. Behöver fortsätta dialogen om föreningens, 
skolchefsinstitutets resp Skolverkets utbildningsutbud för skolchefer. 

g) Vi diskuterade våra utbildningar, NSP, och behovet av djupare utvärdering av 
kurserna för att se till framtida utformning av programmen. 

h) Styrelsen träffade Skolverkets enhetschef Anders Duvnäs för att ge input till den 
kommande utbildningen för skolpolitiker på lokalplanet.  

 



 
 
 
       
§4 Utökad styrelse 
I enlighet med årsmötesbeslutet om utökad styrelse föreslår styrelsen att välja Marie 
Andersson, Kungälv, som ny ledamot vid nästa telefonmöte den 25/9. 

   
 

§ 5 Kommande möten under året: 
Telefonmöten 22/10-18, 10/12-18, 4/2-19, 8/4-19. Samtliga möten kl 17.15-17.45. 
Konferens och årsmöte 27-28/5. 
 
 
§ 6 Nästa möte: 
Måndag 22/10 kl 17.15-17.45. 
 
 
§ 7 Övriga frågor: 
Styrelsen avser att inte delta på Skolans ledarkonvent 2019. 
 
§ 8 Avslutning: 
Göran tackade för givande diskussioner och engagemang. 
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 
 
 


