
Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS)  2012-10-29 
 
Dag: 2012-10-29 
Tid: 17-18 
Plats: Älvsjömässan 
Närvarande: Thomas Persson ordförande, Göran Isberg, Marie Holm, Johan Olofsson, Gunn-Ann 
Jansson, Jukka Kuusisto, Inger Jansson och Sven Höper, sekreterare. 
 
 
 
 

1. Ordförande Thomas Persson öppnar mötet 
 

2.  Föregående mötesprotokoll godkändes 
 

3. Rapporter  
- Kassören redovisar 1.7 miljoner i intäkter, varav netto i stabilitetsfonden, ca 1 miljon kr . Ca 
107 personer är medlemmar i oktober 2012.   
- Ordföranden rapporterar från möte med Skolledarförbundet; Per-Arne Andersson på SKL; 
Lärarfortbildning AB med fortbildningsförslag:  "very fine skoldistrict";  
Skolporten med utbildning angående att vara skolchef i liten kommun;   
Per Thullberg angående konferens om förbättring av grundskolans resultat den 3/12.  
Thomas Persson har fått ett nytt regeringsuppdrag att utreda lärares administrativa uppgifter.  
 
 

4. Planering och uppföljning av verksamheten  
Göran Isberg redovisar ett minskat deltagarantal vid skolchefsmötet över åren. Göran kommer 
tillbaka med sina tankar om tid och innehåll för 2014.  
Skolchefsprogrammet har för närvarande 26 deltagare, 8 fick inte plats. På 
introduktionsprogrammet går det 26+2 deltagare. 
Seminariet 3/12 med Per Thullberg 
Januari med lärarfortbildning 
Skolans ledarkonvent i november. 
Under 2013 kommer mentorerna att aktiveras. Angående Stockholm Summits framtid har 
diskussioner förts med Skolporten och Lärarfortbildning AB, men resultatet är ovisst. 
Stockholm stad har summerat de tre ”Summits” och publicerar sina erfarenheter inom kort.  
Skolchefsresan med studiebesök i Holland erbjuds på nytt.  
Forskningskonferensen i AERA i USA äger rum under våren 2013, intresse finns i styrelsen att 
delta. I övrigt diskuterar föreningen med SKL och Skolverket om nya gemensamma 
kompetenssatsningar.   
 
 

5. Fastställande av ny tid för årsmötet.  
Styrelsen är medveten om att vi bryter mot stadgarna genom att senarelägga tiden för årsmötet, 
då årsmötet enligt stadgarna ska hållas före 1/4. Styrelsen ser dock inga andra möjligheter än att 
koppla ihop årsmötet med SKLs skolriksdag 7 maj, vid lunch.  
 
 



6. Möte med Skolledarförbundet  
Vi diskuterar ett samarbete med Skolledarförbundet och ger ordföranden i uppdrag att fortsätta 
samtalen.  
 

7. Föreningens administration  
Johan lyfter frågan om föreningens administration. En utökning behövs, men styrelsen tar upp 
frågan vid ett senare tillfälle.  
 

8. Nästa möte/telefonsammanträden  
17/12. 11-12  
11/2.   11-12  
1/4.     11-12 
 

9. Ordföranden avslutar sammanträdet. 
 
 
 
 
 

Sven Höper   Thomas Persson 
Sekreterare   Ordförande 

 


