
Om föreningen
• Verksam i drygt 15 år
• Ca 240 medlemmar 
• Inriktning
- Bidra till skolutveckling i allmänhet
- Bidra till skolchefers utveckling i synnerhet

• http://www.skolchef.se

http://www.skolchef.se/


Varför bli medlem 

Tillgång och möjlighet till:

• Professionell utveckling genom lärande och
erfarenhetsutbyte på utbildningar och konferenser 

• Påverkan utifrån skolchefsperspektiv



Vad gör föreningen 
Stödjer och stimulerar skolutveckling i allmänhet och 
skolchefers utveckling i synnerhet genom att:

• Initiera utbildningar och utvecklingsinsatser för skolchefer
• Genomföra av seminarier, kurser, studiebesök 
• Delta i diskussioner/remissvar om skolväsendets utveckling
• Omvärldsinformation till skolchefer
• Samarbete med andra organisationer,
offentliga verksamheter och näringsliv
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Verksamhet 2019/2020
• Nationella skolchefsprogrammet NSP
NSP - introduktion omg.  8, 27 delt. (228)
NSP - fördjupning omg. 10, 28 delt. (244)
NSP - spec IT omg. Vilande              (66)

• Högre Nationella Skolchefsseminariet (HNS)
HNS omg. 3, 18 delt. (50)   

• RIM omg. vilande, (11) 

• Skolchefsboken
• Omvärldsinformation
• Remisser och Hållningar    
• Årsmöte och seminarium i 25-26 maj 2020
• R100 - stöd till rektors första 100 dagar på sin enhet     
På G
- Samverkan skolchefsinstitutet (JU)

Nästa start:
Intro omg. 9             feb20-2020
Fördjupn. omg. 11  aug24-2020
HNS omg. 4              sep03-2020

http://skolchef.se/skolchefshandboken/
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En rektors första 100 dagar
Syftet med detta material är att:

• Stödja och behålla nya skolledare i yrket
• Stödja förvaltningar att skapa goda 

förutsättningar för nya skolledare
• Bidra till att etablera en stabil 

”arbetsorganisation” – göra saker rätt  
• Bidra till ett hållbart och långsiktigt 

pedagogiskt ledarskap

https://www.lararforbundet.se/
artikelsidor/verktygslaada-for-rektorer

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/verktygslaada-for-rektorer


I Verktygslådan

1. Barn- och elevhälsa
2. Beslutsvägar
3. Effektiva möten
4. Kompetensutveckling
5. Ledarskap och styrning
6. Rutiner och kommunikation
7. Svåra samtal med personal
8. Team
9. Årsplanering

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-barn-och-elevhalsa
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-beslutsvagar
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-effektiva-moten
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-kompetensutveckling
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-ledarskap-och-styrning
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-rutiner-och-kommunikation
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-svaara-samtal-med-personal
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-team
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/en-rektors-forsta-hundra-dagar-aarsplanering


Som Rektorn har du en avgörande roll 
för att organisera ett effektivt och stabilt 
barn- och elevhälsoarbete. 

Här hittar du...
... beskrivningar av barn- och elevhälsoarbetets 
arbetsorganisation och uppdrag. 
Det vill säga vad som ska göras och vem/vilka som 
ska göra det. 
Faktiska åtgärder och utvecklingsfrågor hanteras inte, 
dvs hur vi ska arbeta.



Mötet är en av de viktigaste arenorna för den 
interna kommunikationen. Vi vill erbjuda dig som 
rektor stödmaterial som förstärker dina kunskaper 
om och förståelsen för hur du kan skapa effektiva 
möten.
Här hittar du...
... information om olika mötesformer, mallar och 
verktyg. Det handlar både om generella möten och 
mer komplicerade möten. 
Allt bygger på beprövade erfarenheter.



Vi hoppas att ...
... verktygen ska hjälpa dig att planera ditt 
arbetsår. Använd mallarna och exemplen 
då du tar fram kalendarier för det 
gemensamma arbetet på enheten och då 
du skapar din egen kalender.

En god planering ger bättre förutsättningar för 
ett hållbart ledarskap.



Parter

Styrgrupp
Lärarförbundet Skolledare – Björn Hareland
Föreningen för Sveriges skolchefer – Göran Isberg
Sveriges kommuner och landsting - Per-Arne Andersson
Projektgrupp
Projektledare - Helén Claesson, Leaducate AB
Biträdande projektledare, Jönköpings kommun – Mattias Erliden
Lärarförbundet Skolledare – Gabriella Ekström Filipsson
Sveriges kommuner och landsting – Lotta Andersson Damberg
Mora kommun – Anne Lundberg-Svensson, administrativ chef
Falköpings kommun – Ann Johansson, verksamhetschef förskola


