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Nyhetsbrev 3, 2020

Välkomna till en ny termin!
Nu är äntligen sensommaren här och vi försöker komma i
ordning efter en vår och sommar som inte har varit som
någon annan. Från vårt håll börjar vi med ett nyhetsbrev.
Status på våra utbildningar
Introduktionsutbildningen
Nästa omgång (nr 10) startar i januari 2021. Det
går ﬁnt att anmäla sig när som helst från nu. Här
ﬁnns information och anmälningsblankett.
Omgång 9 pågår och avslutas i februari 2021.

NSP fördjupning
Omgång 11 startar i den 24 augusti och det
ﬁnns platser kvar om någon är intresserad. Mer information ﬁnns här.

Högre Nationella Skolchefsseminariet
Omgång 4 startar i mars 2021. Även till den utbildningen ﬁnns det platser kvar.
Mer information ﬁnns här. Förutsättningen för att få delta är att du har genomgått NSP fördjupning
tidigare.

Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning från augusti innehåller bland
annat: Jämlikhetskommissionens skolförslag,
betygsutredningen och Skolverkets nya kurs- och
ämnesplanering i grundskola, gymnasieskola,
sameskola, specialskola och vuxenutbidlning.
Läs mer och hitta även nyheterna som
presentation här (samtliga utgåvor).

Skolchefskonferens 1-2 oktober 2020 - digital via Zoom
Som tidigare informerats om så genomför Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping
University, tillsammans med Skolchefsföreningen och Skolchefsinstitutet en digital konferens den 1-2
oktober.
Temat den 1 oktober är: Att vara skolchef 2020 – presentation av forskningsresultat
Temat den 2 oktober är: Skolchefen och vägen framåt – utmaningar och möjligheter
Mer information om tider och detaljerat innehåll ﬁnns i dokumentet här.
Anmälan görs till http://center.hj.se/si.html

Medlem?
Glöm inte att bli medlem, så missar du ingen information från oss
och så når vi ut till så många som möjligt. Här ﬁnns all information
om hur du gör för att bli medlem.
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