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Nyhetsbrev 2 – 2015
Så här strax innan läsårets slut vill föreningen informera om aktiviteter kommande höst.
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen!
Adresser hittar du på hemsidan www.skolchef.se
Med vänlig hälsning och önskan om en skön sommar!
Styrelsen genom
Göran Isberg, ordförande
______________________________________________________________________
1. Årsmötet 2015 hölls den 28 april 2015 på Waterfront i Stockholm.
Ett 30-tal medlemmar närvarande på mötet.
På föreningens hemsida finns protokollet:
(http://skolchef.se/wp-content/uploads/2013/12/Protokoll-årsmöte-2015.pdf)
2. Bok och Bibliotek i Göteborg. Onsdagen den 23 september bjuder Föreningen Sveriges
Skolchefer och Bokmässan in till en särskild konferens för dig som är skolchef,
förvaltningschef, utvecklingschef eller på annat sätt ytterst ansvarar för skolans utveckling på
en övergripande nivå. Skolan som organisation ifrågasätts och media målar upp en bild av
skolan i kris. Vad kan vi lära av andra? Hur kan vi stärka skolan som varumärke? Och hur
leder vi ledare mot en positiv trend och utveckling?
Det är några av frågorna vi lyfter under en eftermiddag i Göteborg.
Datum: 23 september 2015
Tid: 13.00 – 17.15
Plats: Svenska Mässan, Gothia Towers entré, 1 trappa upp
Mer information finner du här
(http://skolchef.se/wp-content/uploads/2015/05/Samtida_skolchefer_150530.pdf)
Anmälan här
(http://korta.nu/Samtidaskolchefer)
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3. Skolans ledarkonvent 24-25/11 i Stockholm. Temat är ledarskap för lärande i förändring
http://ledastyra.se/slk/ (bifogar också programmet.)
På konventet kommer det även detta år att finnas ett särskilt seminarium riktat till
föreningens medlemmar. Programmet för seminariet är under utarbetande. Kontakter har
tagits med Monica Törnsén, om dialogen mellan skolchef och rektor har förändrats efter den
nya rektorsutbildningen, samt Olof Johansson, om sitt uppdrag rektorn och styrkedjan (SOU
2015:22).
Seminariet är gratis men man måste anmäla sig i särskild ordning genom ett mail:
skolchefsforeningen@gmail.com
Datum: 25 november
Tid: 10.30-12.30
Plats: Münchenbryggeriet Stockholm
4. Utbildningar. Nationella skolchefsprogrammet NSP. Vårt introduktionsprogram NSP-intro
har just startat sin 4:e omgång. NSP-fördjupning omgång 7 startar i augusti i år.
Vår senaste utbildning NSP-IT, för skolchefer kring förskolans och skolans digitala
utveckling – Att leda och inte bli ledd har just öppnad sin anmälning till omgång 2.
Under tre kurstillfällen om vardera 1,5 dag får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör
digitaliseringen av skolan genom föreläsningar, diskussion och nätverkande med andra
skolchefer.
Se mer information här.
(http://skolchef.se/wp-content/uploads/2015/06/Utbildning-skolchefer-2015-inbjudan.pdf)
Anmälan görs via epost till skolchefsforeningen@gmail.com
För frågor kring innehållet kontakta Mats Östling, mats.ostling@inspiteab.se
5. Skolchefshandboken. Inom kort kommer de första texterna till föreningens handbok att
publiceras. Se hemsidan http://skolchef.se/?page_id=435 Det är professor emeritus Mats
Ekholm som varit redaktör. Artiklar, där valda delar kommer att vara öppet för alla, kommer
successivt att fyllas på under sommar/höst.
6. Till sist. Styrelsen presenterade på årsmötet att man under hösten 2015 ska arbeta fram ett
upplägg till ny årlig träff, lunch till lunch, för föreningens medlemmar. Skriv gärna till oss i
styrelsen med förslag på vad ni skulle vilja att dessa dagar ska behandla för områden och hur
de kan organiseras.
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