Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS)
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2016-09-13 – 2016-09-14, Säby säteri på
Värmdö.
Närvarande: Göran Isberg, Jukka Kuusisto (13/9), Gun Ann Öholm-Jansson, Johan Olofsson
(13/9), Inga-Lena Spansk och Einar Fransson.
Birgitta Pettersson hade anmält förhinder.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelsens middag till lunch-möte för styrelsen.
Programmet godkändes.
§ 2 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll ligger på hemsidan.
§ 3 Summering av året som gått och framåtblick:
Styrelsen konstaterade att utmaningarna är många och stora för skolsverige; låga resultat,
många nya svenskar i våra skolor, lärarbrist, ökande skillnader mellan stad och land är några
exempel.
Vad är vår roll i skolsverige?
Diskussion om hur vi kan synas och höras mer. Nyttan med medlemskapet. Hur kan vi
skolchefer stödja varandra?
Viktigt att anordna utbildningar och konferenser.
Kostnaderna för deltagande i våra utbildningar och konferenser kan vara för kännbara för små
kommuner?
§ 4 Aktiviteter:
a) Skolchefsboken, Stephan Rapp är nu ny redaktör för boken. Styrelsen tycker att vi har
hittat rätt ambitionsnivå för boken.
b) Årskonferensen 18-19 maj 2017, Jukka, Gun Ann och Einar planerar konferensen ihop
med Gunilla Söderström. Troligen är Michael Fullham preliminärbokad via Lars
Rejdnell. Göran stämmer av med Lars R.
c) Högre skolchefsseminarium, styrelsen beslöt att säga ja till detta som en påbyggnad av
NSP.
§ 5 Telefonmöte med Stephan Rapp 14/9:
Cecilia Bjursell har utsett till chef för det nya Skolchefsinstitutet. Vi diskuterade
skolchefernas viktiga roll och behovet av yrkesfördjupning och kompetensutveckling. Syftet
med Skolchefsinstitutet är att skapa något som inte finns idag och på en akademisk nivå.
Forskarutbildning ska erbjudas. Styrelsen är positiv och ser stora möjligheter men vill
poängtera att vi ser att samarbete med andra lärosäten bör erbjudas så att det blir en bred
uppslutning. Stephan kommer att ta kontakt med andra och bjuda in till invigningen som sker
den 2-3 februari i Jönköping.

§ 6 Arbetsfördelning:
a) Skolans ledarkonvent 2017; Jukka och Einar
b) Årskonferensen 2017; Jukka, Gun Ann och Einar
c) NSP-utbildningarna; Johan
d) Skolchefsinstitutet; Göran, Inga-Lena och Birgitta
§ 7 Möten:
Telefonmöten 2016 den 3/10, 31/10, 12/12 och 2017 den 9/1, 6/2, 6/3 och 3/4 kl 17-17.30.
Två möten under året önskas med SKL och Skolverket.
Årskonferens med årsmöte, lunch till lunch, den 18-19 maj.
§ 8 Mötets avslutande och nästa möte
Göran tackade för bra möte med många givande diskussioner och förklarade mötet avslutat.
Einar Fransson
Sekreterare

Göran Isberg
Mötesordförande

