
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2014-09-08 i Örebro. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Jukkaa Kuusisto, Marie Holm, Agneta Gatel, Johan Olofsson och 
Einar Fransson.  
Mats Ekholm deltar under §4, skolchefshandboken. 
 
Marie Holm hälsar oss välkomna till Örebro och stadshuset. Maria berättar kort om Örebro 
kommun och vad som är aktuellt inom utbildningsområdet. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnar styrelsemötet och hälsar styrelsen välkommen. 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren; Inget att rapportera 
 
Kassör; stabil ekonomi mycket tack vare goda intäkter via kurserna, medlemskap via 
evenemang. Relativt stor omsättning på skolchefer. 100-120 medlemmar. 
  
Ordföranden; bytt arbetsplats från Karlstad till Jönköping. 
- 24/9 deltar vi på bok- och biblioteksmässan. Vi deltar via Mats Östling.  Vi behöver 

diskutera kommande samarbeten med bl a Skolledarförbundet. 
- Specialisering IT, 21 deltagare, Göran Isberg deltar från oss. 
- Lars Svedberg, Elisabeth Nihlfors, Olof Johansson och Mats Östling har blivit tillfrågade 

om fortsatt NSP-kurs. 
- Fört samtal med Skolverket och SKL om fortsatt ekonomiskt stöd för 2015-2017.  
   
§ 4 Skolchefshandboken 
FSS har enligt tidigare och i samverkan med Skolverket. SKL och Lärarförbundet  
beslutat att producera en sk. handbok för skolchefers yrkesutövning.  
Prof. Mats Ekholm har utsetts till redaktör för arbetet. Under styrelsemötet deltog  
Mats Ekholm och presenterade sina tankar kring skolchefens roll för att organisera 
skolförbättring inom sitt ansvarsområde.  
 
• Vad är kärnan i uppdraget? 
• Möte med kollegor. 
• Skolutveckling – skolförbättring. 
• Organisationsperspektiv. 
• Skolchefens yrkesträd 
• Hur interagera med politiken? 
• Hur skriva om de riktigt svåra delarna i uppdraget? 
• Vi behöver skolchefer som kan/vill skriva inte minst sådana som slutat! 



 
 
 
       
• Komplexiteten i större/mindre kommuner. 
• Vem söker kommunerna som skolchef?  
• Bestäm inriktning – textbaserat! 
•  

Det var några av frågorna som diskuterades  
 

 
Efter lunchen berättade två lärare om arbetet med flyktingmottagandet i Örebro som 
sker samlat och med alla berörda aktörer; skolan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen 
med flera.  
 
§ 5 Höstens aktiviteter 
24 september em Bok- och biblioteksmässan med Mats Östling. 
9 september utredning om event gy-examen. 
26-27 november skolans ledarkonvent. Den 27/11 kl 10.30-12 har vi en aktivitet; 
skolforskningen i praktiken – hur då? 
Agneta Gatel deltog i hearingen om skolans NP. Vårt uppdrag och besväret. Rättning av NP? 
Agneta har gjort ett utkast till PM – kom med synpunkter på PM:et till Agneta. Behöver snar 
återkoppling! 
 
§ 6 Strategisk diskussion om föreningens inriktning 
Under punkten diskuterades bland annat: 
• NSP och introduktionsprogrammen. 
• Överväga fortsatt deltagande i nuvarande form kring skolans ledarkonvent. 
• Rekryteringsinsats behövs! 
• Årlig studieresa? Subventionerat pris! 

 
Therese Mabon ges uppdraget att se vad som kan göras för att utveckla föreningens 
verksamhetsstöd till skolchefer, V44 2.0 framöver? 
 
§ 7 Möten under hösten -14 och våren -15 
10/11 kl 17.15 
16/12 kl 16.00 
26/1 kl 16.30 
16/3 kl 16.30 
28/4 kl 12 Årsmöte 
1/6 kl 16.30 
 
§ 5 Mötets avslutning 
Ordföranden Göran Isberg avslutar mötet. 
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Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Ordförande 


