
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2015-09-22, telefonmöte 
 
Närvarande: Göran Isberg, Marie Holm, Sven Hörper, Johan Olofsson, Jukka Kuusisto,  
Gun Ann Öholm-Jansson och Einar Fransson.  
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelsemötet.  
Dagordningen godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll är inte klart än. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren:  
Inget att rapportera. 
 
Kassör:  
Ekonomin är fortsatt god. Några nya medlemmar sen sist. Registret uppdateras för 
närvarande.  
 
Ordföranden: 
Göran har fortfarande inte hört något från Utbildningsdepartementet ang eventuell medverkan 
från Skolchefsföreningen i Skolkommissionen.  
 
§ 4 Aktiviteter 
Skolans ledarkonvent 24-25 november i Stockholm. Tyvärr har både Jukka och Einar 
förhinder att delta. Göran och Marie deltar. Skolchefsföreningens extraprogram är den 25/11 
10.30-12.00 med två programpunkter; 
10.30- 11.00 Monika Törnsen Rektorsutbildningen- till nytta för skolchefen 
11.00 -12.00 Rektorn i styrkedjan 
Vi behöver också bemanna vårt bord på konventet. 
Vårmötet 19-20 maj i Stockholm för medlemmar och potentiella medlemmar. Marie m fl har 
arbetat fram ett förslag till program, se nedan. Styrelsen beslutar att subventionera 
konferensen så att medlemmar betalar 1995kr.  mot 2995 kr. Intresserade erbjuds att bli 
medlemmar och då få samma pris som redan befintliga medlemmar. 
 
§ 5 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
       
§ 6 Mötets avslutande och nästa möte 
Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa telefonmöte äger rum måndag 9/11 kl 17-17.30.  
 
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
Till styrelsen för Sveriges skolchefsförening 
Förslag till upplägg av skolchefskonferens lunch till lunch 19-20 maj 2016 
 
Ledarutveckling- skolutveckling för 
elevens skull 
 
Upplägg 
Keynote speakers 3-4 stycken vilka representerar något av följande: Aktuell 
forskning, allmänt om ledarskap, aktuellt från den statliga styrningen 
(Skolverk, departement eller dyl.) 
Dessutom kommer tid för gemensamma samtal finns då lärandet inom gruppen är 
en viktig del av konferensen och där vi hjälps åt med gruppledaransvaret. 
Det är även anledningen till att vi föreslår en kvällsaktivitet vilken 
ingår i priset och där ingen kan lämna kvällen i förtid. J 
Utifrån ovanstående kriterier var listan med förslag på föreläsare lång. 
Gunilla och Lars har stämt av med flera av de personer vi hade föreslagit 
vilket har gjort att listan nu har minimerats. Nedanstående lista är 
aktuell och under bearbetning! 
 
Keynote speakers – dock utan inbördes rangordning: 
Micael Fullan 
Avis Glaze (Ontario) 
Elisabet Nihlfors (Hon kommer i vår med en ny studie där hon har tittat på 
11 kommuner och deras olika förutsättningar) 
Statssekreterare Erik Nilsson 
Birgitta Söderberg (Ledarskapsforskare från Handels och Institutet för 
personal och ledarskapsforskning) 
Charlotta Melander (Framtidsforskare från Jönköping) 
Niklas Modig (Forskare och specialist på Lean - offentlig sektor från 
Handelshögskolan) 
 
Praktisk infoformation 
Lokal: BW KOM Döbelnsgatan 17-19 är förbokad. (10 min promenad eller två T 
stationer från T-Centralen.) 
Lokaler och mat inklusive middag på ångbåt med båttur på Mälaren kostar 
runt 1240 kr. Blir det istället middag på hotellet sjunker kostnaden med ca 
300 kronor.  
Enkelrum inklusive frukost kostar 1995 kronor och faktureras separat.  
Föreningens kostnad är konsultarvode till Gunilla Söderström, vissa övriga 
kostnader för arrangemanget samt en eventuell kostnadstäckning (helt eller 
devis) för talarna. 
 


