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VÄLKOMMEN TILL SKOLCHEFSINSTITUTETS  

HÖSTKONFERENS 4-5 OKTOBER 2018 MED TEMAT  

ATT STYRA OCH LEDA I NYA POLITISKA LANDSKAP. 

När konferensen genomförs vet vi mer om hur den framtida politiska 

ledningen i Sverige kommer att formeras. En spännande fråga blir hur 

detta kommer att påverka skolchefen. Vi tar också upp hur skolchefen kan 

påverka politiken och hur Skolchefsinstitutet kan stödja i det här arbetet. 

Skolchefen är den lokala skolpolitikens eller den fristående ägarens främste tjänsteman 
och påverkar i sin roll såväl huvudmannens samtal som de lokala förskolornas och 
skolornas innehåll. Vad är det som ger förutsättningar för skolchefens arbete och hur 
kan dessa förutsättningar förstärkas? På den här konferensen möter vi bland andra 
forskare med politisk styrning som forskningsområde. Vi träffar också Skolverkets 
generaldirektör Peter Fredriksson, som fokuserar på aktuella frågor där skolans  
politiska styrning och skolchefens roll är ett prioriterat område. 
  Vid Skolchefsinstitutets konferenser är deltagarna aktiva i syfte att öka den egna 
kunskapen och samtidigt bidra till den gemensamma kunskapsutvecklingen.   
Inbjudan riktar sig till skolchefer som ansvarar för arbete med den politiska  
nämnden eller den fristående huvudmannen.  

Avgift för konferensen är 1 000 kronor. I priset ingår lunch, fika och middag dag 1  
samt fika och lunch dag 2. Övernattning bokas och bekostas av var och en.

Vi önskar få din anmälan senast 3 september 2018.

Stephan Rapp

Föreståndare

Skolchefsinstitutet



BENGT JACOBSSON

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola och är verksam 
vid Förvaltningsakademin. Han har forskat om reformer, styrning och förändring i 
offentliga organisationer och om europeiseringens konsekvenser för förvaltning och 
politik. Bengt leder för närvarande ett forskningsprogram om “Granskningssamhället” 
(finansierat av Riksbankens jubileumsfond), men också andra projekt om styrning inom 
staten, kulturpolitikens förändring, skolans förändrade styrning och om försöken att 
skapa moderna myndigheter.

MARGARETA SERDER

Margareta Serder har varit vetenskaplig ledare för samverkansfunktionen Forskning 
och utveckling Skola i Skåne sedan 2015. Där har hon tillsammans med Skånes 
förvaltningschefer för utbildning bland annat medverkat till uppstarten av Skolchefs-
institutet. Margareta är affilierad forskare vid Jönköping University som filosofie 
doktor i naturvetenskapernas didaktik och forskar för närvarande om internationell 
kunskapsmätning och om samhällets användning av vetenskaplig kunskap. Hösten 2018 
tillträder hon som vicedekan vid lärarutbildningen på Malmö Universitet.  

PROGRAM

DAG 1

12.00 – 13.00  Lunch 

13.00 – 13.30  Introduktion
   Skolchefsinstitutets föreståndare Stephan Rapp 

13.30 – 14.30  Skolchefen och politiken/ägaren  
   Vem styr vem och hur kan rollerna förstås?  
   Professor Bengt Jacobsson, Södertörns högskola

14.30 – 15.00  Fikapaus

15.00 – 17.00  Workshop
   Filosofie doktor Margareta Serder, vetenskaplig ledare   
   vid Forskning och utveckling Skola i Skåne  

19.00    Middag 

DAG 2

08.30 – 10.00  Workshop – fortsättning från dag 1
   Filosofie doktor Margareta Serder, vetenskaplig ledare   
   vid Forskning och utveckling Skola i Skåne 

10.00 – 10.30  Fikapaus

10.30 – 12.00  Skolverket och huvudmannen 
   Frågor och samtal med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

12.00 –   Avslutning med ”gående lunch” 



 
 

KONTAKTUPPGIFTER

Stephan Rapp, föreståndare

stephan.rapp@ju.se

070-575 21 65

SKOLCHEFSINSTITUTET.SE 

FACEBOOK.COM/SKOLCHEFSINSTITUTET

SKOLCHEFSINSTITUTET

Skolchefsinstitutet vänder sig till ledare för rektorer och förskole-

chefer i offentlig och privat verksamhet och har som syfte att 

stödja dem i sitt ledarskap. 

Skolchefsinstitutet utvecklar internationellt konkurrenskraftig 

kunskap och kompetens för att genom utbildning och forskning 

tillsammans med skolchefer utveckla morgondagens skola. 

Skolchefsinstitutet är unikt i sitt slag. Det startades i februari 

2017 och finns vid Högskolans för lärande och kommunikation, 

Jönköping University. 


