
 

 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2013-12-18, klockan 17.15 -17.45, 
(telefonsammanträde). 
 
Närvarande: Göran Isberg, Marie Holm, Agneta Gatel, Einar Fransson, Jukka Kuusisto, Sven 
Höper.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnar styrelsemötet och hälsar styrelsen välkommen. 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 
 
§ 3 Rapporter 
Ordföranden rapporterar om genomförda förändringar på hemsidan http://skolchef.se . 
Styrelsen är mycket positiv till förändringsarbetet och ger ordföranden mandat att fortsätta 
arbetet med att modernisera hemsidan. Ordföranden lämnar en statusrapport om 
skolchefsutbildningarna Intro III och NSP 6, där Thomas Persson arbetar vidare med att 
utveckla innehållet i utbildningarna. Kurserna är fulltecknade och kö finns till NSP 6. 
Styrelsen beslutar godkänna förslag till namnändringar och struktur för våra 
chefsutbildningar.  De nya kursnamnen blir:  
NSP Introduktion (ersätter Intro),  
NSP Fördjupning (ersätter NSP) samt  
NSP Specialisering, där utbildningar mot ett tema eller viss specialisering kommer att 
erbjudas våra medlemmar.  
Styrelsen beslutar godkänna förslaget att överskottet från årets ledarkonvent går till 
marknadsföringsinsatser för nästa års konvent. 
Kassören: rapporterat i efterhand via E-post; att föreningens ekonomi är fortsatt mycket stark 
samt att vi idag har 126 medlemmar. 
 
§ 4 Årsmöte 2014 
Styrelsen beslutar att 2014 års årsmöte hålls den 19/3 kl. 13-16 2014 på SKL i Stockholm. 
Intresserade medlemmar inbjuds att närvara på lunchen kl. 12 med efterföljande 
mötesförhandlingar kl. 13. SKLs Per-Arne Andersson och Erik Nilsson från Skolverket deltar 
vid årsmötet. 
 
§ 5 Utbildning för skolchefer kring IT och digitalt lärande 
Ordförande redogör för de initiativ som tagits för att starta en utbildning och nätverk för IT 
och digitalt lärande. Styrelsens beslutar godkänna förslag att ge Mats Östling i uppdrag att 
utveckla utbildningen i enlighet med redovisad plan och med målsättning att försöka starta 
utbildningen före sommaren 2014. 
 
§ 6 Höstkonferens 2014 



 

 
 
       
Ordföranden föreslår att skolchefsföreningen utökar föreningens konferenserbjudanden med 
att lägga en eller två halvdagar i anslutning till skolans ledarkonvent i november 2014 med 
fokus mot politiker och generaldirektörer inom skolområdet. Styrelsen beslutar att ge 
ordföranden i uppdrag att tillsammans med en föreslagen konsult diskutera formerna och 
innehåll för konferensen. 
 
§ 7 Mentorsprogram och ansvar för utbildningarna 
Styrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att tillsammans med konsult utreda 
mentorsprogrammets framtida utformning samt vem som ska ansvara för utbildningen. 
  
§ 8 Förfrågan om SFUB Sällskapet för folkundervisningens främjande 
Styrelsen beslutar, efter en förfrågan av SFUB, att avböja ett närmare samarbete med 
sällskapet på grund av resursbrist, men erbjuder annonsering om SFUBs stipendier i 
skolchefsföreningens nyhetsbrev och webb. 
 
§ 9 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15/1 kl. 17.15 -17.45 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Ordförande Göran Isberg avslutar styrelsemötet och önskar styrelsen en god jul och ett gott 
nytt år.  
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Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 


