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Verksamhetsplan för 2022/23 
 
AKTIVITETER 
 
Medlemsrekrytering fortsatt arbete 
Föreningen bör ha som långsiktig strävan att nå minst 200 medlemmar, dvs ca 
minst hälften av alla möjliga kommunala skolchefer. Målet är snart nått genom 
en insats med erbjudande om gratis medlemskap. Erbjudandet och dess 
effekter kommer att följas upp. Arbetet med att förbättra medlemshanteringen 
och nå nya möjliga medlemmar fortsätter. 
 
Möten, nätverk och medlemsarbete 
Arbete med ett årligt medlemsmöte, lunch till lunch, fortsätter. Målsättningen bör 
vara att inbjuda förläsare och politiker på såväl internationell som nationell nivå 
eller skolmyndighetsnivå. Årsmöte 2023 genomförs i samband med det årliga 
skolchefsmötet 2023 
 
Kompetensutveckling för skolchefer och utvecklingsarbeten 
Föreningen bedriver – i samarbete med SKL och Skolverket – ett arbete kring 
skolchefers kompetensutveckling. Viktigaste del i arbetet är Nationella 
Skolchefsprogrammet (NSP). Programmet omfattar tre utbildningar: 
NSP-introduktion,  
NSP-fördjupning och  
Högre nationella skolchefsseminariet (HNS).  
 
Pågående utbildningar fortsätter under åren. Nya omgångar av NSP under 
perioden och finns på hemsidan. Under 2022/23 fortsätter en genomlysning av 
våra NSP utbildningar avseende innehåll och form. Det sker bland annat genom 
årsmötet 2022 samt ett sk. strategiskt rådslag 9-10 juni 2022 med styrelse och 
ett antal inbjudna forskare.  
 
Omvärldsbevakningen i form av wordPM och kondenserad PPT fortsätter att 
ligga öppet på hemsidan.  
 
Vidare fortsätter också arbetet med ett webbaserat stöd, i form av en 
verktygslåda med exempel relaterat arbetsorganisationen, till nya rektorer 
benämnt ” Rektors första hundra dagar”.  
 
Internationellt skolchefssamarbete 
Skolchefsföreningen anordnar i samband med utbildningen NSP-fördjupning en 
studieresa för skolchefer. 
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Skolforskning 
Föreningen stödjer en ökad satsning på utbildningsvetenskaplig forskning i 
allmänhet, och praxisnära forskning i synnerhet. Samarbetet med 
skolchefsforskare fortsätter i såväl konferens- som utbildningsform.  
Föreningen kommer att återuppta samtalen med Skolchefsinstitutet för att 
diskutera möjligheter till fördjupat samarbete, t ex genom att utveckla den 
digitala handboken för skolchefer. via föreningens hemsida, skolchef.se.  
 
Föreningsarbetet 
Styrelsen ska fortsätta arbetet med att stabilisera föreningens administration, 
innehållsliga arbete och ekonomin. Protokoll från årsmöte och styrelsemöten 
publiceras på hemsidan  
 
Styrelsen kommer under det kommande verksamhetsperiod, med utgångspunkt 
i resultat från workshop på årsmötet 2022 samt det följande rådslaget 9-10 juni, 
fortsätta arbetet och diskussionen om föreningen som professionsförening 
omfattande inriktning och utformning av utbildningsverksamhet samt 
konferenser för skolchefer.  
 
 
Göran Isberg 
Ordförande  
 
 


