
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelseinternat för föreningen Sveriges Skolchefer 24-25 augusti 2017 på Scandic 
Continental hotell, Vasagatan i Stockholm 
 
Närvarande: Göran Isberg, Johan Olofsson, Inga-Lena Spansk, och Einar Fransson.  
Birgitta Pettersson, Tony Mufic och Gun-Ann Öholm hade anmält förhinder. 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelseinternatet. 
Programmet för dagarna godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll har mailats ut och ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Aktiviteter: 

a) Nyhetsbevakning och remissvar. Styrelsen kommer att engagera Sten Svensson, 
mångårig skribent, med starkt samhälls- och utbildningspolitiskt intresse. Sten ska, på 
styrelsens uppdrag, bevaka och sammanställa aktuella frågor som berör skolcheferna. 
Ett e-brev ges ut regelbundet. Innan publicering stämmer Sten av med Göran. Sten är 
också villig att utforma remissvar på vårt uppdrag. 

b) Johan och Einar får i uppdrag att undersöka möjligheterna att arrangera en 
internationell studieresa ur skolchefsperspektivet. Vi ser också vad som kan vara 
intressant i norden vad gäller skolchefsrollen att ta del av. Förslaget läggs fram till 
årsmötet.  

c) Mats Alvesson, Linköpings universitet, har lämnat förslag på en kurs/seminarium 
kallad RIM-reflektion, integritet, mod för skolchefer. Styrelsen tycker att upplägget 
verkar intressant och Johan och Göran får i uppdrag att kontakta Mats för att utarbeta 
ett mer detaljerat program för förslagsvis 5 träffar. Mats erbjuds en ersättning om max 
10 tkr för att utarbeta ett program.  

d) Göran har fört samtal med Lärarförbundet om ett eventuellt samarbete kring en 
”handbok” för nya förskolechefer och rektorer, 100 första dagarna. Styrelsen ställer 
sig positiv till att göra det tillsammans med andra aktörer och Inga-Lena och Göran 
fortsätter samtalen med Lärarförbundet. Styrelsen avsätter en ersättning om max 10 tkr 
för att utarbeta en projektplan. 

e) Inga-Lena berättade om Moras m fl erfarenheter, så här långt, vad gäller satsningen på 
”Samverkan för bästa skola” med Skolverket. Mottagandet är blandat och ibland svårt 
att se vad myndigheten kan bidra med som ska ligga i linje med det omfattande arbete 
som redan pågår.  

f) Styrelsen diskuterade nästa års skolchefskonferens som planeras till den 17-18 maj. 
Einar och Birgitta utgör planeringsgrupp tillsammans med Gunilla Söderström som 
fått uppdraget att hålla i administrationen och kontakta föreläsare till konferensen. 
Annette skickar ut sammanfattningen av årets konferens. Generellt var de flesta 
positiva eller mycket positiva till arrangemanget och innehållet.  

g) Per-Arne Andersson, SKL, deltog i ett samtal med oss om aktuella frågor t ex nytt 
avtal fr o m 1 april 2018 för lärarna, ny generaldirektör på Skolverket, alla riktade 
statsbidrag f n 66 stycken. Per-Arne ställer sig positiv till att skriva ett nytt 
samverkansavtal för en kommande 3-årsperiod.  

 



 
 
 
       
 
§4 Utökad styrelse 
I enlighet med årsmötesbeslutet om utökad styrelse föreslår styrelsen att välja Marie 
Andersson, Kungälv, som ny ledamot vid nästa telefonmöte den 25/9. 

   
 

§ 5 Kommande möten under året: 
Telefonmöten 25/9-17, 6/11-17, 15/1-18, 19/3-18. Samtliga möten kl 17.15-17.45. 
 
 
§ 6 Nästa möte: 
Måndag 25/9 kl 17.15-17.45. 
 
 
§ 6 Övriga frågor: 
Styrelsen avser att inte delta på Skolans ledarkonvent 2018. 
 
§7 Avslutning: 
Göran tackade för givande diskussioner och engagemang även om vi saknade våra 
styrelsekamrater. 
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 


