
 
 
 
       
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015/16 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft 5 sammanträden sedan årsmötet, ett möte i Huskvarna och 
resterande möten via telefon. 
Styrelsen har bestått av Göran Isberg (ordförande), Johan Olofsson (kassör), 
Einar Fransson (sekreterare), Marie Holm, Gunn-Ann Öholm, Sven Höper och 
Jukka Kuusisto. Valda ersättare med ytterligare ett år kvar har varit Inga-Lena 
Spansk och Tony Mufic. Valda ersättare på två år har varit Erik Nenne och 
Henrik Andersson. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar per den 31/12 2015 var 144. Medlemmarna kommer från 
hela landet och arbetar i kommuner eller hos fristående huvudmän. 
Medlemmarna har olika ansvarsområden.   
 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 28 april på Waterfront, Stockholm, i samband med 
Skolriksdagen.  
Ett 30-tal medlemmar deltog på årsmötet. 
 
Mötesplatser 
Skolchefsföreningen deltog genom Mats Östling och Sven Höper i årets Bok- 
och biblioteksmässa 24- 25 september i Göteborg. 
 
Skolchefsföreningen var även i år medarrangör i Skolans ledarkonvent som ägde 
rum i Stockholm den 24-25 november. Den 25/11 anordnade vi en egen aktivitet 
med två programpunkter; Rektorsutbildningen- till nytta för skolchefen och  
Rektorn i styrkedjan 
 
Utbildning 
Skolchefsföreningens utbildningar som genomgick en omstrukturering förra året 
har varit fortsatt populära med reservlistor. Följande kurser har genomförts: 
NSP Specialisering - 9 deltagare 
NSP Intro, omgång 4 - 25 deltagare 
NSP fördjupning, omgång 6 avslutades - 26 deltagare (avslutas 2015) 
NSP fördjupning, omgång 7 påbörjades - 27 deltagare (avslutas 2016) 
 
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..  
Göran har deltagit i två referensgrupper kring utformning av regeringsuppdrag  
om skolutvecklingssatsningar på Skolverket. ”IT i skolan” samt ”Samverkan för 
bästa skola” 
Einar har deltagit i möten med utbildningsdepartementets referensgrupp vad 
gäller nationella proven framöver. Utredningen har nyligen lagt fram förslag till 
en rad förändringar. 
 
Skolchefshandbok blir Skolchefsboken 
Arbetet med att ta fram en skolchefsbok har fortsatt under året med nya artiklar. 
Styrelsen har beslutat att boken är öppen för alla. Mats Ekholm har uppdraget att 
samla skribenter och material till boken.  
 
  
Göran Isberg 
Ordförande  
 


