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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014/15 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft 6 sammanträden sedan årsmötet, ett möte i Örebro och 
resterande möten via telefon. Styrelseprotokollen finns på föreningens 
hemsida. 
Styrelsen har bestått av Göran Isberg (ordförande), Johan Olofsson 
(kassör), Einar Fransson (sekreterare), Agneta Gatel, Marie Holm, Sven 
Höper och Jukka Kuusisto.  
Valda ersättare har varit Gunn-Ann Öholm och Tony Mufic. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar per den 31/12 2014 var 126. Medlemmarna kommer 
från hela landet och arbetar i kommuner eller hos fristående huvudmän. 
Medlemmarna har olika ansvarsområden.   
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 19/3 i SKL:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm. Innan 
årsmötet berättande Per-Arne Andersson om aktuella frågor som SKL 
arbetar med. Erik Nilsson från Skolverket berättade om vad som är på gång 
på Skolverket. Alla på mötet var överens om behovet av samordning från 
stat och kommun. Skolverkets regleringsbrev från Utbildnings-
departementet växer stadigt och gör att uppdragen för Skolverket blir 
många. Ett tiotal medlemmar deltog på årsmötet. 
 
Mötesplatser 
Skolchefsföreningen deltog genom Mats Östling i årets Bok- och 
biblioteksmässa 24/9. 
 
Skolchefsföreningen var även medarrangör i Skolans ledarkonvent som 
ägde rum i Stockholm den 26-27/11. Den 27/11 anordnade vi en egen 
aktivitet för intresserade. Temat var; skolforskningen i praktiken – hur då? 
Marie Holm höll i ett samtal mellan Per Thullberg, Mats Ekholm och 
Elisabeth Nihlfors. Aktiviteten var välbesökt. 
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Utbildning 
Skolchefsföreningens utbildningar som genomgick en omstrukturering 
förra året har varit fortsatt populära med reservlistor.  Nationella 
skolchefprogrammen (NSP) fördjupning och introduktion har varit i 
fulltecknade. Under verksamhetsåret startade också utbildningen – 
Specialisering med inriktning IT och läarande. 
     
Genom ett förnyat samverkansavtal med SKL och Skolverket för perioden 
2015-2017 bidrar de med medel till administration och genomförande av 
våra utbildningar. 
 
Remissvar - hearing 
Föreningen har inte lämnat något remissvar under året däremot deltog 
Agneta Gatel i en hearing på Utbildningsdepartementet om skolans 
nationella prov och omfattningen av dessa. Skolchefsföreningen har via en 
PM lämnat synpunkter i frågan. 
 
Föreningen har, genom ordföranden, deltagit i SKLs IT arbetsgrupp - 
Digitalt Forum. En rapport har överlämnats till Utbildningsdepartementet.    
 
Skolchefshandbok 
Arbetet med att ta fram en digital skolchefshandbok har tagit fart på allvar 
under året. Mats Ekholm har fått uppdraget att samla skribenter och 
material till boken.  
 
  
Göran Isberg 
Ordförande  

 
 


