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färre mål
• 49 – 19 – 12
från…
kunskapsmål
”visa god kunskap om…”
till… 
kompetensmål – handlingar – aktiva verb

kartlägga, analysera, åtgärda, utveckla, bedöma, värdera, fatta beslut… 
hävda… kommunicera, motivera, organisera..
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Kompetens innefattar en individs samlade attityder och färdigheter.
Illeris (2013)

kompetens 
lat. competeʹntia: sammanträffande, överensstämmelse, av coʹmpeto
sammanträffa, vara ägnad, vara kompetent, räcka till…
formell kompetens: utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller 
befattning
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Kompetens att handla…
utifrån bearbetade kunskaper, 
erfarenheter och omdöme…
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• Omvärldsförändringar

• Etisk kompetens – värdebaserat ledarskap

• Digitalisering – Agenda 2030 – internationalisering

• Systematisk kvalitetsarbete

• Mod och makt

• Huvudmannens delaktighet

Nyheter
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Skoljuridik och myndighetsutövning

• Rättsliga förutsättningar & 

rättssystemet

• Skolans styrning

• Etiska dilemman
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Styrning, organisering och kvalitet
• Leda systematisk kvalitetsarbete: 

kartlägga – analysera – utvärdera –
identifiera och fatta beslut.

• Skolans samhälls- och bildningsuppdrag 

• Organisera verksamheten

• Chefsansvar – resurshantering, 
personalansvar
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Skolledarskap –
pedagogisk ledning
• leda personal & organisera professionellt lärande

• använda kommunikativa strategier

• hantera grupprocesser och konflikter 

• utveckla samverkansformer för personal och elever
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Välj inriktning

11



Nya inslag

• Fritidshemmens styrning & ledning

• Att leda vuxenutbildning

12



Övrig fortbildning
• Pedagogiskt ledarskap mot rasism & antisemitism 

– Svenska Kommittén mot antisemitism

• Forum för levande historia

• Professionsutvecklande nätverk 

• Internationalisering - UHR

13
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Professionsprogrammen - förslaget
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Övergripande syfte

• Att stärka skolprofessionerna

• Att höja kvaliteten på utbildningen 

• Att öka skolprofessionernas attraktions-
kraft  
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Två bärande delar

1. En nationell struktur för kompetensutveckling 

för rektorer, lärare och förskollärare

2. Ett nationellt meriteringssystem med två nivåer,  

meriterad respektive särskilt meriterad,  för legitimerade  

lärare respektive förskollärare, som ska kopplas till 

karriärstegsreformen (förstelärare och lektorer).
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Rådet för professioner inom skolväsendet

• På skolverket inrättas ett råd med ett kansli

• 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare utses 
av regeringen

• Företrädare från professionen, huvudmännen, 
universitet och högskolor och Skolverket 
föreslås ingå. Professionens företrädare ska 
vara i majoritet  

• Rådet ska vara rådgivande och bistå 
Skolverket
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När?

• 1 jan 2024 föreslås att förändringarna i 
skollagen och en ny förordning kan träda i 
kraft för det nationella professionsprogram 
för rektorer, lärare och förskollärare.    

• 1 juli 2028 föreslås att ändringarna i 
förordningen (2019:1288) om statsbidrag 
till huvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare kan träda i kraft och som ska koppla 
karriärstegsreformen till 
meriteringssystemet.   
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Uppdragen i regleringsbrev hittills…
Fortsatta förberedelser av de framtida professionsprogrammen. 
(Regleringsbrevet 20-12-17)

• Rekryteringsutbildning för blivande rektorer 

• Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod 

• Kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och
arbetsmiljö 

• Statsbidrag för att främja praktiknära forskning i skolväsendet
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Härnösand 
Luleå 
Malmö
Solna 
Umeå 
Gävle 
Växjö 
Örebro 
Göteborg 
Linköping

Ett Skolverk nära dig
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