
 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåren 2019/2020 
och 2020/2021 
 
Styrelsen 
Styrelsens arbete och föreningens arbete har präglats av den världsomfattande 
pandemin. Årsmötet och konferenser 2020 och 2021 ställdes in och verksamhetsåret 
förlängdes.  
 
Styrelsen har haft 8 sammanträden under perioden, ett internat och resterande möten via 
Teams. Styrelseprotokoll finns på hemsidan. 
  
Styrelsen har bestått av Göran Isberg (ordförande), Johan Olofsson (kassör), Einar 
Fransson (sekreterare), Maria Andersson, Tony Mufic, Monica Sonde (slutat under 
perioden) Inga-Lena Spansk, Anders Jolby, Bengt Randén. Stefan Norrestam.   
Ersättare har varit Anneli Olsson och Åsa Lundkvist. 

Medlemmar 
Antalet medlemmar per den 31/12 2021 var 87st. Medlemmarna kommer från hela 
landet och arbetar i kommuner eller hos fristående huvudmän. Medlemmarna har olika 
ansvarsområden inom verksamhetsområdet utbildning. Under hösten 2021 beslutades ta 
ett grepp om medlemsantalen och erbjuda ett års fritt medlemskap vilket gäller 2022. 
 
Årsmötet  
Senaste hölls den 28 maj 2019 på Hotell Scandic Continental på Vasagatan i 
Stockholm, i samband med Skolchefskonferensen. Ett 10-tal medlemmar deltog på 
årsmötet. Mötesplatser Skolchefskonferensen anordnades i maj för fjärde året. 
  
Utbildning  
Skolchefsföreningens utbildningar har till viss del fortsatt i digital form och till viss del 
skjutits upp. 
 
Följande utbildningar har genomförts: 

• NSP Intro, omgång 9 - 30 deltagare 
• NSP Intro, omgång 10 - 16 deltagare 
• NSP fördjupning, omgång 10 – 28 deltagare 
• NSP fördjupning, omgång 11 - 16 deltagare 
• Högre Nationella Skolchefsseminariet, HNS omgång 3 - 18 deltagare 
• Högre Nationella Skolchefsseminariet, HNS omgång 4 - 19 deltagare 

 



Totalt sedan starten har antalet deltagare fördelat sig på följande sätt: 
• NSP Intro – 271 
• NSP Fördjupning – 258 
• NSP IT (specialisering) – 46 
• HNS – 76 
• RIM - 10 

 
Genom samverkansavtalet med SKL och Skolverket för perioden 2020-2021 bidrar de 
med vissa resurser till utbildningarna. Styrelsen har fört samtal med våra kursledare om 
de fortsatta programmens utformning och förnyelse. 
 
Externa kontakter  
Perioden har präglats av pandemin. Styrelsen har deltagit i ett antal möten med SKL, 
Skolverket och Utbildningsdepartementet främst via Teams. Styrelsen har deltagit i 
olika möten och diskussioner om bland annat regionalisering av skolmyndigheterna och 
ett eventuellt ökat statligt ansvarstagande.  

Sten Svensson, tidigare chefredaktör inom Lärarpressen, har fortsatt att bevaka och 
skriva omvärlds-bevakningar, sammanfattningar med referat och källhänvisningar i 
aktuella utbildningspolitiska frågor och statliga utredningar ur ett skolchefsperspektiv. 
Sammanfattningar för publicering på webben har skett under året.  
 
Göran Isberg  
Ordförande 


