
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelseinternat för föreningen Sveriges Skolchefer 27-28 augusti 2019 på Scandic 
Continental, Sockholm. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Johan Olofsson, Monica Sonde, Inga-Lena Spansk, Tony Mufic, 
Stefan Norrestam och Einar Fransson.  
Anmält förhinder: Maria Andersson, Anders Jolby och Bengt Randén 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelseinternatet. 
Programmet för dagarna gicks igenom och godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll 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. 
 
§ 4 Aktiviteter: 

a) Björn Åstrand berättande om sina olika utredningsuppdrag. Utredningarna har fått 
flera tilläggsdirektiv beroende på januariavtalet med C och L. Björn har besökt flera 
huvudmän såväl kommunala som fristående bland annat för att lyssna in frågan om 
organisering av skolvalet. Vi diskuterade också ”lärareffekten” för en bra och effektiv 
undervisning. Vi bjöd in Björn till skolchefskonferensen i maj 2020. 
De intressanta diskussionerna med Björn fortsatta över middagen. 
   

b) Förslag till arbetsgrupper med ansvariga godkändes och ser ut enligt nedan: 
Skolchefskonferensen 25-26 maj 2020   
Samordnas av Gunilla Söderström 
Monica  Sonde 
Maria Andersson 
Einar Fransson 
Anders Jolby  
 
Rektors 100 första dagar 
Göran Isberg 
Inga-Lena Spansk 
 
Skolchefsinstitutet 
Tony Mufic 
Inga-Lena Spansk 
Maria Andersson 
Göran Isberg 
 
 
 



 
 
 
       

NSP utvärdering 2019 samt förslag till ev förändringar för 2020 -  
I arbetet ingår också utbildningarna NSP-spec t ex IT samt RIM 
Göran Isberg 
Tony Mufic 
Johan Olofsson 
Monica Sonde  
Anders Jolby  
Maria Andersson 
 

c) Skype-möte med Jesper Boesen, Jönköping University, om vad som pågår på 
Skolchefsinstitutet. Den 1/9 tillträder professor Lene Foss och kommer att arbeta med 
postdoktorer och forskare. De kommer att prioritera den forskning som gäller 
skolchefsrollen. De kommer att börja med en forskningsöversikt; hur ser det ut i 
omvärlden? 
Professor Foss kommer att ta över ledarskapet för institutet. Vi diskuterade vad vi kan 
göra tillsammans. Ska vi ha en gemensam referensgrupp? Strategiska satsningar? 
Gemensamma projekt med ”forskarglasögon”? Jönköping university har tillskjutit 11 
miljoner för bemanningen. Dialogen kommer att fortsätta inte minst då den nya 
ledaren har tillträtt. 
  

d) Styrelsen hade en diskussion om framtida inriktning och prioriteringar. Det är 
mycket på gång, inte minst från statens sida, som gör att vi behöver ha en 
medlemsdialog om det framtida arbetet. Ve beslöt att avsätta tid på konferensen i maj 
för att samla in synpunkter från våra medlemmar. Hur ska våra uppskattade 
utbildningar se ut framöver då Skolverket börjar med befattningsutbildning för 
skolchefer? Ska vi ägna oss åt fördjupande utbildningar, workshops etc? 
Vi kommer att stämma av nuvarande utbildningar med Olof Johansson och Lars 
Svedberg.  
 

e) Skolchefskonferensen 25-26 maj diskuterades och styrelsen beslöt att anlita Gunilla 
Söderström för att hålla i utformningen av programmet tillsammans med en 
arbetsgrupp ur styrelsen. Det finns många aktuella frågor för konferensen; statliga 
utredningar och ny befattningsutbildning för skolchefer. Behov av att prata med 
medlemmarna om föreningens framtida inriktning. 
 

f) Styrelsen hade en avstämning med vår ”skribent” Sten Svensson om fortsatt 
engagemang. Styrelsen var enhälligt positiva till Stens utmärkta nyhetsbrev. Vi 
önskade komplettering med power point bilder för att våra medlemmar enkelt ska 
kunna informera medarbetare och lokalpolitiker. Sten kommer göra det 
fortsättningsvis. Styrelsen önskade stöd av Sten att han fördjupar sig vad gäller de nya 
utredningarna som väntas framöver. Vidare önskade styrelsen hjälp av Sten med 
material inför konferensens diskussion om föreningens fortsatta inriktning och 
prioriteringar. 
 

g) Styrelsen träffade Skolverkets enhetschef Anders Duvnäs och Maria Almér vad 
gäller den nya skolchefsutbildningen i Skolverkets regi. Utbildningen vänder sig till 
alla huvudmän och startar under hösten 2019 med tre län. Utbildningen omfattar 8 
tillfällen á 2 dagar/tillfälle under 2 år. Skolverket bjuder in till dialog/avstämning med 
föreningen. 



 
 
 
       
§ 5 Kommande möten under året: 
Telefonmöten 30/9-19, 25/11-19, 20/1-20, 23/3-20, 4/5-20, Samtliga möten kl 17.15-17.45. 
Konferens och årsmöte 25-26/5 2020. 
 
 
§ 6 Nästa möte: 
Måndag 30/9-19 kl 17.15-17.45. 
 
 
§ 8 Avslutning: 
Göran tackade för givande diskussioner och engagemang. 
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 
 
 


