
 
 
 
       
Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2019-02-04 kl 17.15-17.45, telefonmöte. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Maria Andersson, Anders Jolby, Tony Mufic, Monica Sonde, 
Inga-Lena Spansk och Einar Fransson.  
Johan Olofsson och Birgitta Pettersson hade anmält förhinder. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående protokoll ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren: Inget särskilt att rapportera. 
Kassören: Göran meddelade att ekonomin är fortsatt god. 
Ordföranden: Göran har pratat med Kjell Hedwall, Skolverket, om befattningsutbildning eller 
kompetensutveckling av skolchefer. Former för event stöd till vår förening diskuterades. 
Kanske en klustring av skolchefer? Dock skall event satsning från Skolverkets sida inte 
konkurrera med NSP. Kollegiala former? Göran har även dryftat frågan med Per-Arne 
Andersson, SKL.  
 
§ 4 Ärenden:  
a) Arbetsgrupper med ansvariga, bilaga, godkändes. 
b) Rektors 100 första dagar, R100: Vi har finansierat mer än vi tänkte från början 250 tkr 
varav vi fått tillbaka 100 tkr. Fortsatt finansiering är oklar. Kan det fortsatta arbetet 
omhändertas av intresserade kommuner? Göran skickar länk till R100. Göran och Inga-Lena 
tittar på hur vårt engagemang kan avslutas. R100 kommer att lanseras i samband med 
Skolriksdagen från egen monter.  
c) Utvärdering/uppföljning av NSP: Tony har haft telefonmöte ang översyn av NSP. Viktigt 
med kopplingen till universiteten. Vi behöver ta fram förslag till fortsatta, utvecklade program 
med Olofs och Lars erfarenheter. Göran har tagit upp kritiken med Lars. Anders, Maria, Tony 
och Göran fortsätter att titta på de kommande, reviderade NSP-programmen.  
d) SKL och Skolverket ang fortsatt ekonomiskt stöd: Göran meddelade att det är klart med 
fortsatt stöd från SKL och Skolverket.  
f) NSP-Digitalisering: Göran har pratat med Mats Östling om en ny omgång. 
g) Konferens och årsmöte 27-28 maj: Anna Ekström har lämnat återbud men Erik Nilsson 
kommer att tillfrågas i stället. Tyvärr ganska få anmälda. Sprid i våra nätverk! 
 
§ 5 Nästa möte: 
28/5-19 Årsmöte. 
 
§6 Övriga frågor: 
Inga-Lena kollar upp läget vad gäller Skolchefsinstitutet då Stephan Rapp börjar en tjänst 
som professor vid Linnéuniversitetet. 
Lars Svedberg har erbjudit föreningen ett deltagande vid en UCEA-konferens (University 
Council for Educational Administration) i New Orleans 21-24 november. Vid event 
deltagande från föreningens sida deltar Göran. 
 
§7 Avslutning: 



 
 
 
       
Göran tackade för engagemanget och förklarade mötet avslutat. 

 
 

 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 


