
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2015-11-09, telefonmöte 
 
Närvarande: Göran Isberg, Johan Olofsson och Einar Fransson.  
Marie Holm, Sven Hörper och Gun Ann Öholm-Jansson hade anmält förhinder. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelsemötet.  
Dagordningen godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren:  
Se sammanfattning från möte med utbildningsdepartementets referensgrupp vad gäller 
nationella prov under övriga frågor. 
 
Kassör:  
Ekonomin är fortsatt god. Några nya medlemmar sen sist. För närvarande 143 medlemmar! 
 
Ordföranden: 
Göran, Anette och Marie har varit på uppföljningsmöte med Skolverket och SKL. Positiv 
dialog där alla tyckte att det borde vara fler medlemmar då det troligen handlar om en 
potential på 500 skolchefer i landet. Önskvärt med en årlig konferens där kanske 300 
skolchefer deltar. Skolverket och SKL fortsätter att delfinansiera verksamheten. 
 
§ 4 Aktiviteter: 
Skolans ledarkonvent 24-25 november i Stockholm. Tyvärr har både Jukka och Einar 
förhinder att delta. Göran och Marie deltar. Skolchefsföreningens extraprogram är den 25/11 
10.30-12.00 med två programpunkter; 
10.30- 11.00 Monika Törnsen Rektorsutbildningen- till nytta för skolchefen 
11.00 -12.00 Rektorn i styrkedjan 
Vi behöver också bemanna vårt bord på konventet. 
Vårmötet 19-20 maj i Stockholm för medlemmar och potentiella medlemmar. Marie m fl har 
arbetat fram ett förslag till program, se nedan. Styrelsen beslutar att subventionera 
konferensen så att medlemmar endast betalar… Intresserade erbjuds att bli medlemmar och då 
få samma pris som redan befintliga medlemmar. 
 
§ 5 Övriga frågor 

a) Einar har deltagit i ett möte med utbildningsdepartementets referensgrupp vad gäller 
nationella proven framöver. Med på mötet var representanter för SKL, lärarförbundet, 
LR, skolledarförbundet, PACTA, Almega, olika friskolors huvudmän och 
undertecknad för skolcheferna. Utredningen har tittat på provens nuvarande roll och 
utformning. Utredningen konstaterar att proven har kommit att fylla flera olika behov. 
Undertecknad framhöll att det är viktigt att definiera syftet med resp prov. Diskussion 



 
 
 
       

pågår om proven ska utgöra bedömningsstöd i betygssättningen, kunskapsnivåmätning 
över tid eller kunna användas i internationella mätningar. En variant skulle också 
kunna vara att man tar ”stickprov” i vissa skolor. Alla gav uttryck för önskan om en 
snar digitalisering av proven. Nytt möte efter årsskiftet. 

b) Göran deltog den 5/11i ett möte på utbildningsdepartementet om ”samverkan mot en 
bättre skola”. Handlar om hur man ska kunna stötta kommuner med svag 
kunskapsutveckling. 

c) Göran har fått en inbjudan från SKL om arbetet med skolans fortsatta digitalisering 
den 15/12. 

d) Skolchefshandboken byter namn till skolchefsboken!  Mats Ekholm finns med i det 
fortsatta arbetet våren ut. Vi har pengar till fortsatt arvodering av någon annan. 

 
 
§ 6 Mötets avslutande och nästa möte 
Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa telefonmöte äger rum måndag den 18 januari  
kl 17-17.30.  
 
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 


