
Nyhetsbrev nr 1, 2017 
Posted on March 8, 2017 by AWallenius 
Så här strax innan våren är igång vill föreningen informera om några aktiviteter 
under året. 
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen! 
Adresser hittar du här. 
Med vänlig hälsning och önskan om en skön vår 

Styrelsen genom 
Göran Isberg, ordförande 
_____________________________________________________
__ 
1. Skolchefsföreningens årskonferens i maj 2017 
 
Tid: 18-19 maj 2017 
Plats: Stockholm, Scandic Continental på Vasagatan 22 
Pris: 2.500:- för medlemmar och 3.000:- för icke medlemmar (inklusive moms och 
exklusive boende). 
Du är välkommen att bli medlem och får direkt rabatten. 
Fokus: Skolchefsuppdraget – styrning och ledning på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. 
All övrig information finns i programmet som du hittar här. 
Anmälan: Anmäl dig med ett mail till skolchefsforeningen@gmail.com 
Meddela följande: 
Ditt namn, ditt val av seminarium dag 1 kl. 16.15, fakturaadress inklusive referens 
samt om du planerar att boka boende på hotellet. Bokar boendet gör du direkt till 
hotellet. 
Välkommen med din anmälan! 
2. Årsmöte 2017 
Årsmötet 2017 genomförs i samband med vårens konferens “Skolchefsuppdraget – 
styrning och ledning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, den 19 maj kl 
12.00-12.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm. 

Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 20:e mars 2017 
på mail: skolchefsforeningen@gmail.com. 
Alla underlag och handlingar till årsmötet finns (kommer att finnas) på här. 
3. Utbildningar 
Just nu pågår tre olika utbildningar i Skolchefsföreningens regi. 

Det är Introduktionsutbildningens sjätte omgång (NSP-Intro), Nationella 
Skolchefsprogrammets åttonde omgång av fördjupning (NSP-fördjupning) samt 
Högre nationella skolchefsseminariets första omgång (HNS). 

HNS är en helt ny utbildning som vänder sig till mer erfarna skolchefer som tidigare 
har gått fördjupningsprogrammet hos Skolchefsföreningen. 

Vidare pågår också planer på omgång tre av NSP specialisering och IT. NSP-IT 
planeras starta någon gång under hösten 2017 



Sammanlagt deltar 75 personer på utbildning via Skolchefsföreningen detta år. 
Planerna ligger även inför 2018 med start av samtliga av ovanstående utbildningar 
under året. 

Mer information om utbildningar här. 
 
 


