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Policy för föreningen Sveriges skolchefer 
 

Föreningen Sveriges skolchefer (FSS) är en fackligt och politiskt oberoende yrkes- och 
professionsförening. Föreningens uppgift är i synnerhet att verka för 
förvaltningschefers/tillika skolchefers samt högre chefer inom utbildningsområdets 
professionella utveckling samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling med 
syftet att främja skolutveckling i allmänhet. Föreningens verksamhet riktar sig till alla högre 
chefer inom utbildningsområdet inom såväl kommunala som fristående verksamheter. Med 
högre chefer inom utbildningsområdet menas att man är chef över rektorer eller innehar annan 
strategisk funktion, t ex utvecklingschef, riktad till rektorer. 

Förvaltningschefens/tillika skolchefens yrkesroll  

Förvaltningschef/tillika skolchef har det yttersta tjänstemannaansvaret och en avgörande 
betydelse för utvecklingen av huvudmannens verksamhet inom utbildningsområdet.    

Funktionen skolchef är en statligt reglerad tjänst (skollagen 2 kap 8a) med uppgiften att 
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Det 
övergripande uppdraget är att från det statliga regelverket och den lokala huvudmannens mål, 
verka för hög kvalitet, goda resultat, en effektiv resursanvändning och en utveckling av 
verksamheten.  

Det är skolchefens uppgift att verka för att alla barn och elever ska ges så goda förutsättningar 
som möjligt att nå målen. Skolchefen ska analysera läroplansuppdragen och andra 
styrdokument utifrån barns och elevers rätt till hög måluppfyllelse och en trygg skolgång. 
Skolans kunskapsuppdrag ska stå i fokus. Skolchefen ska verka för att det förs en dialog om 
skolans resultat och utvecklingsbehov på alla nivåer i verksamheten. Genom att tillämpa 
öppenhet och transparens samt ha höga förväntningar på alla verksamma, bidrar skolchefen 
till att skapa en god arbetsmiljö och goda resultat.  

Skolchefens uppdrag i en verksamhet innebär att vara ytterst ansvarig inför styrelsen för 
verksamheten i dess egna förskolor och skolor. Men i uppdraget som skolchef i en kommunal 
verksamhet omfattar även i vissa fall att vara ansvarig gentemot styrelsen för de barn/elever 
som går i en fristående verksamhet (det som i skollagen benämns uppgifter för 
hemkommunen eller lägeskommunen).  

Det kan ibland uppstå konflikter mellan det statligt reglerade uppdraget och olika lokala 
förslag. Då har skolchefen, genom sin särställning, ett särskilt ansvar för att i styrelsen 
tydliggöra hur de nationella styrdokumenten påverkar beslutsutrymmet i olika skolfrågor. I 
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dagens skolmarknad finns det också gränsdragningsfrågor mellan olika huvudmän, fristående 
som kommunala. I det läget gäller det för en skolchef, oavsett huvudman, att värna alla barns 
och elevers rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet.    
 
Skolchefen ska i sin profession fatta rationella beslut. Beslut som är avvägda genom att man 
tagit hänsyn till de mest väsentliga konsekvenserna för berörda. Skolchefen ska i sina 
handlingar skapa förutsättningar och resurser, strategiska relationer samt stödja och utmana 
verksamheten att handla på sätt som bidrar till ständiga förbättringar med barn, elever och 
deltagarna i fokus. 

Föreningens uppgifter 

Sveriges skolchefer är en yrkes- och professionsförening vars syfte är att bidra till 
skolutveckling i allmänhet och till förvaltningschefers/tillika skolchefernas samt högre chefer 
inom utbildningsområdets utveckling i synnerhet. Vi strävar efter att stå på en vetenskaplig 
grund i vårt arbete och att våra ställningstaganden ska grundas på fakta, vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Föreningen står bakom läroplanernas kunskapssyn och vi har ett särskilt 
intresse för forskning om barns, ungdomars och vuxnas lärande.  

En förvaltningschef/tillika skolchef har ett eget ansvar för sin yrkesutveckling. Det sker 
genom att aktivt följa utvecklingen inom utbildningsområdet och genom att ta del av relevant 
forskning för yrket. Men huvudansvaret för högre chefer inom utbildningsområdets 
vidareutbildning ligger på huvudmannen och staten. De ska erbjuda ett relevant utbud av olika 
utbildningar för sina chefer.  
 
Föreningen Sveriges skolchefer medlemmarna erbjuder olika utbildningar och konferenser 
som är särskilt inriktade mot förvaltningschef/tillika skolchef men också andra högre chefer 
inom utbildningsområdets behov och intresse. (Utbildningar)   
 
Föreningen bevakar också utbildningsområdet och publicerar regelbundet nyheter i de frågor 
som är aktuella i yrket. Bevakning sker även av utredningar och rapporter som berör 
skolchefernas verksamhet. Föreningen skriver även remissvar och yttranden i principiellt 
viktiga frågor. Föreningen strävar efter att ha goda kontakter med skolmyndigheter och 
regeringsföreträdare. (Omvärldsbevakning, remisser)   
 
Med utgångspunkt i förvaltningschefs/tillika skolchefens yrkesroll och föreningens uppgifter 
deltar vi även i den offentliga debatten. Det kan ske genom debattinlägg i olika medier och 
genom att olika företrädare för föreningen deltar i paneldebatter och liknande.  
 
Föreningen Sveriges Skolchefer verkar också för att utveckla olika både nationella och 
internationella nätverk för högre chefer inom utbildningsystemet. Sådana personliga och 
professionella nätverk utgör en viktig kraft- och inspirationskälla i arbetet. Genom föreningen 
kan du alltid få kontakt med kollegor för att utbyta erfarenheter och för att diskutera aktuella 
frågor.   
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