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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/19
Styrelsen
Styrelsen har haft 4 sammanträden sedan årsmötet, ett internat i Uppsala och resterande möten
via telefon.
Styrelsen har bestått av Göran Isberg (ordförande), Johan Olofsson (kassör), Einar Fransson
(sekreterare), Maria Andersson, Jonathan Block, Tony Mufic, Birgitta Pettersson, Monica
Sonde och Inga-Lena Spansk.
Valda ersättare på två år har varit Anders Jolby och Bengt Randén.
Medlemmar
Antalet medlemmar per den 31/12 2018 var 210 stycken. Medlemmarna kommer från hela
landet och arbetar i kommuner eller hos fristående huvudmän. Medlemmarna har olika
ansvarsområden.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 25 maj på Hotell Scandic Continental på Vasagatan i Stockholm, i
samband med Skolchefskonferensen. Ett 10-tal medlemmar deltog på årsmötet.
Mötesplatser
Skolchefskonferensen anordnades i maj för tredje året och lockade 89 deltagare.
Utbildning
Skolchefsföreningens utbildningar har varit fortsatt populära med reservlistor.
Följande utbildningar har genomförts:
• NSP IT Specialisering, omgång 3 - 18 deltagare (start hösten 2017) avslutades 2018
• NSP Intro, omgång 7 - 30 deltagare
• NSP fördjupning, omgång 9 - 29 deltagare
• Högre Nationella Skolchefsseminariet, HNS omgång 2 - 21 deltagare
• Första omgången av RIM, Reflektion, integritet och mod har genomförts med 10
deltagare.
Totalt sedan starten har antalet deltagare fördelat sig på följande sätt:
• NSP Intro – 198
• NSP Fördjupning – 214
• NSP IT (specialisering) – 46
• HNS – 39
• RIM - 10
Genom samverkansavtalet med SKL och Skolverket för perioden 2018-2020 bidrar de med
pengar till utbildningarna.
Styrelsen har fört samtal med våra kursledare om de fortsatta programmens utformning.
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Kompetensutveckling
Under året har RIM-reflektion, integritet och mod under ledning av prof Mats Alvesson,
Lunds universitet. Kompetensutvecklingen uppskattades av deltagarna och troligen fortsätter
vi med RIM även under nästa verksamhetsår.
Externa kontakter
Styrelsen har deltagit i ett antal möten med SKL, Skolverket och Utbildningsdepartementet.
Ett nytt 3-årigt samarbetsavtal har tecknats med SKL och Skolverket för åren 2018-2020.
Sten Svensson, tidigare chefredaktör inom Lärarpressen, har fortsatt att bevaka och skriva
sammanfattningar med referat och källhänvisningar i aktuella utbildningspolitiska frågor och
statliga utredningar ur ett skolchefsperspektiv. Sammanfattningar för publicering på webben
har skett under året.
Styrelsen har i samband med styrelseinternatet i september, då vi träffade tjänstemän från
Skolverket, lämnat synpunkter på den politikerutbildning som ges till nya skolpolitiker i
kommunerna.
Under hösten har styrelsen deltagit i ett erfarenhetsutbyte med kollegor i Ottawa, Kanada.
Resan genomfördes, efter beslut av förra årsmötet, i vecka 44. Det finns mycket att lära och ta
med från det framgångsrika skollandet Kanada.
Föreningen har varit engagerade i en ”handbok” Rektors 100 första dagar, R100, tillsammans
med SKL och Lärarförbundet. R100 kommer att lanseras på Skolriksdagen den 6-7 maj.
Skolchefsboken
Arbetet med skolchefsboken har under året varit vilande. Boken finns på hemsidan och är
öppen för alla.
Göran Isberg
Ordförande
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