INBJUDAN TILL PILOTPROGRAM 2015/2016
LEDA FÖR RESULTAT SKOLA

Till
kommundirektör,
kommunstyrelsens ordf.
förvaltningschef,
nämndordförande

ETT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR LEDNINGSGRUPPER
OCH STÖDFUNKTIONER INOM SKOLAN
Kärnan i utvecklingsprogrammet är fokus på resultat. Programmet omfattar chefer på
alla nivåer i styrkedjan, ledningsgrupp och stödfunktioner samt ett gemensamt
utvecklingsarbete som ger kollegialt lärande samt inkluderar arbetsgivaransvaret. Varje
deltagande kommun förväntas delta med cirka tio deltagare. Vid ett seminarietillfälle är
fokus samspel mellan förvaltning och politik, då inbjuds även förtroendevalda.
LEDA FÖR RESULTAT SKOLA
Nya utmaningar tillsammans med förbättringsarbete ställer höga krav på skolan. Detta
kräver kunskap om att leda och styra med moderna kvalitetsmetoder och öppna
jämförelser samt annan data som speglar resultat. Chefer och ledare måste ta till sig
och utveckla utmaningar som evidensbaserad praktik, skolvalet, digitalisering och
informationsteknik.
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till pilotprogrammet Leda för Resultat.
Efter flera års erfarenheter av ett framgångsrikt arbete med Leda för Resultat i socialtjänsten, där cirka 130 kommuner har deltagit, vill SKL nu pröva programmets
relevans för skolan. Deltagandet i pilotprogrammet innebär att bidra till utformningen
av programmet, att löpande utvärdera innehåll och upplägg, samt att hjälpa med
förbättringsidéer under programmets gång.
Syftet är att utveckla förmågan hos skolhuvudmän att identifiera förbättringsområden,
följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten för eleverna ständigt
förbättras. Programmet har fokus på resultat, inkluderar chefer på alla nivåer i styrkedjan och bygger på ett gemensamt utvecklingsarbete som ger kollegialt lärande.

ETT PROGRAM – TVÅ MÅLGRUPPER
Programmet vänder sig till ledningsgrupper och stödfunktioner i skolan.
-

Hur ser din ledningsgrupp ut?

Ledningsgrupper kan se olika ut. Den kan utgöras av barn- och utbildningschef,
administrativ chef, verksamhetschef för förskola och grundskola, verksamhetschef för
gymnasieskolan, verksamhetschef för elevhälsan, utvecklingsstrateg, planeringsstrateg
samt ekonom. Med chef menar vi att ha verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
Även första linjens chefer, dvs. rektorer, bör delta.
Utbildningsprogrammet ska ge dig och din ledningsgrupp insikt, verktyg och
strategier för att leda utvecklingen. Detta kräver adekvata underlag i olika former och
därmed medverkan av stödfunktioner med olika kompetens.
-

Vilka stödfunktioner har du?

Gruppen stödfunktioner/stödprocesser kan också se olika ut. Det kan vara verksamhetscontroller, förvaltningsekonomer, HR/PA-strateger, verksamhets- och kvalitetsutvecklare, IT-strateger m.fl. De finns antingen inom skolan eller är gemensamma för
flera förvaltningar och verksamheter i organisationen. Vissa stödfunktioner kan ingå i
ledningsgruppen på hemmaplan.
PILOTPROGRAM
Det första programmet startar i september 2015 och pågår fram till maj 2016. Målsättningen är ett ordinarie program 2016.
Programmet omfattar 12 dagar fördelade på 6 utbildningstillfällen under två terminer.
Tre tillfällen äger rum under hösten och tre under våren.
Det kommer att finnas möjlighet till grupphandledning under utbildningen.
GRUNDTEMAN
Grundteman är resultat- och målstyrning, omvärldsbevakning, ledning, styrning och
ledarskap, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning, kommunikation samt förbättringsarbete.

UTBILDNINGSDATUM 2015/2016
2015
9-10 september
12-13 oktober
18–19 november
2016
20–21 januari
9–10 mars
10–11 maj
Plats: Programmet genomförs på Hotell Clarion Arlanda Airport. Programmet startar
kl. 9.30 dag 1 och avslutas ca 15.00 dag 2 vid respektive tillfälle.
För mer information om pilotprogrammet kontakta Ulrika Wallén, programansvarig,
Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 08-452 76 03, e-post: ulrika.wallen@skl.se
Övrig information lämnas av Konstella, tfn 08-452 72 86, e-post:
konferens@konstella.se
Anmälan och avgift: Pilotprogrammet genomförs till reducerad avgift,
6 000 exkl. moms per deltagare. Resor och logi tillkommer.
Anmäl din kommun (ledningsgrupp och stödfunktioner) här.
I anmälan ska kort redogöras för motiv, dvs. vad utbildningsprogrammet förväntas
leda till, kommunens utgångsläge avseende skolan samt val av förbättringsområde/
utvecklingsarbete.
Anmäl gärna intresse snarast. Sista dag att anmäla deltagande är den 13 maj 2015.
Varje kommun förväntas delta med cirka tio deltagare. Vid ett seminarietillfälle är
fokus samspel mellan förvaltning och politik, då inbjuds även förtroendevalda.
Om fler än tio kommuner anmäler sig kommer platserna att fördelas så att det blir en
jämn spridning över landet men också en mix mellan stora och små kommuner.
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