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Styrelsen 
Styrelsen har haft sex sammanträden sedan årsmötet, varav fyra telefonsammanträden. 
Styrelsen har bestått av Thomas Persson (ordförande), Johan Olofsson (kassör), Sven Höper 
(sekreterare), Agneta Gatel, Marie Holm, Göran Isberg, Elisabeth Zachrisson (till juni 2012), 
Jukka Kuusisto (fyllnadsval från juli 2012). Valda ersättare var: Karina Pettersson-Hedman, 
Inger Janson, Erik Lenne, Gunn-Ann Öholm, Jukka Kuusisto (till juni 2012). 
 
Medlemsvärvning 
Antalet medlemmar per 31/12 2013 var 112, vilket inte motsvarar föreningens mål. 
Medlemmarna kommer från hela landet, arbetar i kommuner och fristående huvudmän och 
har olika ansvarsområden. Styrelsen försöker – utöver allmänna och riktade utskick - 
informera vid de olika kontaktmöten som finns regionalt för skolchefer för att nå ut med 
information om föreningen.  
 
Mötesplatser 
Årsmötet hölls den 30 mars 2012 på utbildningsförvaltningen i Stockholm, ett tiotal 
medlemmar deltog. Huvudprogrammet vid årsmötet var ett seminarium med Skolverkets 
generaldirektör Anna Ekström och chefen för utvärderingsenheten, Staffan Lundh. Förutom 
en överblick över skolresultat och huvudmännens styrning av verksamheten gav 
skolverksföreträdarna också en bild över den skolmarknad som nu växer fram och dess 
konsekvenser för skolsystemet och likvärdigheten. 
 
Skolchefsmötet den 29-30 oktober 2012, som hölls på Skolforum i Stockholm, gick under 
titeln ”Att leda en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Skolchefsmötet är 
ett samarbetsprojekt mellan Lärarförbundets skolledarförening, Skolledarförbundet, 
Skolchefsföreningen samt Skolporten, som också svarar för administrationen. Dagarna leddes 
av Elisabet Nihlfors. Under dag ett var fokus organisering och förändring med bland annat 
exempel från Malmös resa mot en forskningsbaserad skolutvecklingskommun samt Marianne 
Ekman Rising, professor i industriell arbetsvetenskap, som talade om att organisera för 
förnyelse.  Dag två fokuserade på vetenskap och politik. Olof Johansson och Elisabet Nihlfors 
talade om att arbeta i gränslandet mellan politik och praktik/vetenskap. Vidare en 
paneldiskussion, ”jag och min ordförande” där politiker och skolchefer från Höörs, Borlänges 
och Sundsvalls kommuner deltog. Antalet deltagare på Skolchefsmötet 2012 var 58. Styrelsen 
har prel beslutat att den årliga skolchefskonferensen under vecka 44 får vila under 2013, med 
inriktningen att låta konferensen återuppstå under andra former 2014. 
 
Konferensen Skolans ledarkonvent, som genomfördes med gott resultat 2012, planeras 
fortsätta även 2013, den 25-26/11 med en inriktning mot ett tydligt ledarperspektiv. 
Skolporten och Lärarfortbildning har erbjudits att på kommersiell basis fortsätta 
arrangemanget Stockholm Summit.  
 
Utbildning 



Det finns ett stort intresse för att delta i skolchefsföreningens utbildningar: nationella 
skolchefsprogrammet (NSP) och introduktionsutbildningen för nya skolchefer (Intro). 27 
deltagare började NSP och 25 Intro. 
 
Ett seminarium med genomfördes i december 2012 om utredningen om genomförandet av 
skolreformerna. Utredaren Per Thullberg och utredningens sekreterare ledde seminariet. 
 
Skolchefsföreningen har erbjudit skolchefer en möjlighet att få kontakt med erfarna mentorer. 
Mentorer finns utsedda, ligger ute på webben och en sammanföring med adepter har 
påbörjats. Intresset för detta har under året varit relativt svalt, men fler aktiviteter kommer att 
presenteras under våren 2013. 
 
Samverkansavtalet med SKL och Skolverket om utveckling för skolchefer gäller för åren 
2012-2014. Båda organisationerna satsar 300 000 kr vardera för perioden för föreningens 
utbildningsinsatser för skolchefer. 
 
Skolforskning 
Styrelsen har under året fortsatt diskutera förutsättningarna för en aktiv dialog med nya och 
unga forskare inom skolforskningen i Sverige. Områden som framgångsrikt lärarskap och hur 
skolchefer arbetar för att stödja rektorers ansvar att stötta lärares utveckling i klassrummet är 
centrala för föreningen.  
 
Kommunikationsplattform 
Föreningen har informerat om sina aktiviteter på www.skolchef.se, genom nyhetsbrevet och 
särskilda mejlutskick. En blogg finns för skolchefsföreningens styrelsemedlemmar, men med 
ringa aktivitet. Föreningens mejladress är skolchefsforeningen@gmail.com   
 
Administration 
Styrelsen har avtal med Skolporten AB för viss administrativt stöd till föreningen, primärt för 
medlemsutskick. Ett avtal finns även med bokföringsfirman Moretime för medlemshantering, 
hanteringen av föreningens bokföring, faktureringar och årsredovisning. Styrelsen har under 
året fortsatt diskuterat en utökning av det administrativa stödet, särskilt med tanke på 
medlemsrekrytering och kommunikation. Beslut har ännu inte fattats i frågan. 
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