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Nyhetsbrev 2, 2020

Omvärldsbevakning

Det finns ny omvärldsbevakning att hitta här.

Medlem?

Bli gärna medlem så vi når ut med information om utbildningar,

omvärldsbevakning och annat till så många som möjligt. Här finns

information om hur man gör. 

Medlem är man på ett år, det förlängs inte automatiskt utan du

behöver själv göra det valet varje år.

webversion | unsubscribe | update profile

   

 

Information om årsmötet

Många är vi i våra verksamheter som upplever och gör otroliga insatser i en tid som vi inte sett förut. I

en värld och tid som jag kallar den ”overkliga verkligheten”.   

Som vi meddelat tidigare har föreningen ställt in den årliga konferens i maj. Vi har kontaktat och fått

positiv återkoppling från våra talare om möjligheten att ställa upp igen.

I och med att vi ställde in konferensen så blir frågan om genomförande av föreningens årsmöte 2020

aktualiserad.

Styrelsen har diskuterat frågan och kommit fram till ett förslag. Ett förslag som jag som 

ordförande vill presentera för er och få er reaktion på. Om ni har synpunkter på styrelsens förslag 

eller misstycker så maila mig goran.isberg@jonkoping.se (gärna också om ni tycker det är ok).

Styrelsens förslag är att vi skjuter årsmötet ett år i tid, till maj 2021 och i samband med vår årliga

konferens. Det innebär att vi på årsmötet 2021 behandlar två verksamhetsår, 2019/2020 och

2020/2021. Vidare att styrelsen i sin nuvarande form, ledamöter och ansvar (ordförande, sekreterare

och kassör), bibehålls. 

Hälsningar 

Göran Isberg 

Ordförande

 

 

Föreningens utbildningar - status

Introduktionsutbildningen 2020 är fullbokad

och har startat. Däremot så skjuter vi upp

resterande tillfällen till hösten. Nästa start med

lediga platser är i januari 2021 (omgång 10). 

NSP fördjupning: 

Den omgång som pågår, omgång 10, har en träff

kvar som vi skjuter upp till i augusti. Information

till deltagarna kommer inom kort. 

Nästa omgång startar i augusti 2020 och det finns platser kvar. Mer information finns här. 

Högre Nationella Skolchefsseminariet: 

Omgång 4 som tidigare var planerad att starta i september skjuts fram och startar istället i mars 2021.

De som var anmälda kommer att bli kontaktade. Och platser finns kvar. 

Mer information finns här. Förutsättningen för att få delta är att du har genomgått NSP fördjupning

tidigare. 
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