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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009/10 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft sju sammanträden sedan årsmötet, två fysiska möten och resterande 
telefonsammanträden. Styrelsen har bestått av Thomas Persson (ordf), Lars Liljedahl (kassör), 
Sven Höper (sekr), Anders Widestrand, Lena Stoltz, Elisabeth Zachrisson, och Annika 
Becker. Valda ersättare var: Carina Pettersson-Hedman, Lars Nyberg, Rene Hildebrand, 
Roger Johansson, Johan Olofsson samt Inger Jansson.  
 
Medlemsvärvning 
Antalet medlemmar per 31/12-09 var 86 st. Samma tid 2008 hade föreningen 78 medlemmar. 
Medlemmarna kommer från hela landet, arbetar i kommuner av olika storlek och har olika 
ansvarsområden. Styrelsen försöker – utöver allmänna och riktade utskick - informera vid de 
olika kontaktmöten som finns regionalt för skolchefer för att nå ut med information om 
föreningen.  
 
Mötesplatser 
Årsmötet hölls i anslutning till vårmötet som hölls på skolriksdagen den 25 mars.  
Höstmötet under vecka 44 2009 var återigen ett samarrangemang med Lärarförbundet och 
skolledarförbundet och hölls på Älvsjömässan. Under två dagar fick deltagarna en god inblick 
i skolforskning och aktuella frågor, med tonvikt på kommuner som kopplat forskning till sin 
skolutveckling på ett systematiskt sätt. 
 
Utbildning 
Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit till finansiering av 
Skolchefsprogrammets tredje kursomgång som avslutades under hösten 2009. Utvärderingen 
av NSPs, nationella skolchefsprogrammet, olika omgångar visar på höga resultat. På en 
femgradig skala ger deltagarna 4,4 efter omgång 1, 4,6 efter omgång 2 och 4,4 efter omgång 
3. Styrelsen avser att fatta ett definitivt beslut om att erbjuda NSP 4 under 2010. 
 
Styrelsen har arbetat fram ett mentorsprogram för skolchefer och startat ett pilotarbete om 
introduktionsutbildningen för nya skolchefer. Skolverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting bidrar, enligt avtal med parterna, med 450 000 kr till detta pilotarbete. Styrelsen 
samarbetar med Götene kommun som, genom sin skolchef Anders Widestrand, tar på sig 
uppdraget och leder pilotarbetet genom en tjänst på 25% fram till sommaren 2010.  
 
Remissvar 
Föreningen har under året lämnat in ett remissvar angående hållbar lärarutbildning.  
 
Skolforskning 
Styrelsen har fört en aktiv dialog med Skolporten AB för gemensam strävan att synliggöra 
relevanta forskningsrön och föreningen medfinansierar Skolportens forskarstipendier.  
 
Kommunikationsplattform 



Föreningen har informerat om sina aktiviteter på www.skolchef.se. Ny emailadress  för 
föreningen är skolchefsforeningen@gmail.com  
 
Administration 
Styrelsen har avtal med Skolporten AB för viss administrativt stöd till föreningen. Primärt för 
medlemsutskick och handläggning av medlemsavgifter. 
 
 
 
Thomas Persson 
ordförande 


