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Inbjudan 
till Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7.5 hp 

Skolledaren har en nyckelroll i utvecklingen av skolan. Det är skolledaren som svarar för 

att verksamheten som helhet inriktas och utvecklas mot uppställda mål. Detta ställer 

stora krav på skolledarens kompetens och engagemang. Vår förhoppning är att denna 

utbildning intresserar just dig för skolledaryrket, du som vill och kan vara med och leda 

utvecklingen i landets skolor. Även om huvudsyftet är att främja rekryteringen av 

framtida skolledare kan utbildningen också ses som en kompetensutveckling för andra 

ledaruppgifter inom skolan. 

 

Utbildningens mål & innehåll 

Utbildningen ger en orientering om ledarskap i skolan, om förutsättningar för styrning 

och ledning och om det personliga ledarskapets betydelse för skolutveckling. Deltagarna 

skall i utbildningen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring skolledarskapets 

krav och möjligheter och ställa dessa i relation till personliga motiv och förutsättningar 

att utöva ledarskap. Under utbildningen behandlas följande områden: 

 

• Skolan som politiskt styrd organisation 

• Rektor som chef och ledare  

• Att leda skolutveckling 
• Processer på organisations - grupp och individnivå 
 

Arbetsformer 

Under utbildningen utgår vi från förhållanden i deltagarnas organisationer och relaterar 

dessa till olika modeller och teorier efter de principer som karaktäriserar ett 

erfarenhetsbaserat lärande. I perioderna mellan kurstillfällena utför deltagarna olika 

uppgifter som intervjuer och observationer av verksamma skolledare. Därutöver 

tillkommer litteraturstudier (ca 1000 s.), som anknyter till de olika kursmomenten.  



Examination sker fortlöpande genom bedömning av kursdeltagarnas muntliga och 

skriftliga redovisningar av litteratur och genomfört arbete.  

Närvaro krävs vid alla kurstillfällen. 

 

Tid & plats 

Utbildningen genomförs i Uppsala på Blåsenhus, som fyra kurstillfällen om vardera två 

dagar. Deltagarna kan därför välja mellan att bo på hotell, ordna egen inkvartering i 

Uppsala eller resa mellan de båda kursdagarna. För de som önskar tipsar vi gärna om 

olika hotellalternativ.  

OBS! I och med rådande situation kring Covid-19 kan hela eller delar av utbildningen 

komma att ges online beroende på det läge som råder för den kursomgång som startar 

hösten 2021.  

 

Kurstillfälle 1 

7+8 oktober 2021 – Skolan som politiskt styrd organisation 

 Värden och värderingar 

 Mål- och styrdokument 

 Att arbeta i en politiskt styrd verksamhet 

 

Kurstillfälle 2 

15+16 december 2021 – Rektor som chef och ledare 

 Personliga preferenser 

 Olika perspektiv på ledarskap  

 

Kurstillfälle 3 

16+17 februari 2022 – Att leda skolutveckling 

 Struktur och organisation som pedagogiska medel 

 Pedagogiskt ledarskap  

 

Kurstillfälle 4 

25+26 april 2022 – Processer på organisations - grupp och individnivå 

 Organisationers sociala dynamik 

 Villkor för förändringsarbete 



Kostnad 
Från och med den kursomgång som startar hösten 2021 står staten för utbildningskostnaden. 

Huvudmannen delar ansvaret med staten för kostnaderna och ansvarar för deltagarens lön under 

utbildningen, resor, kurslitteratur och ev. måltider. 

 

Anmälan 

sker via anmälningslänk på hemsidan mellan 15 april-14 maj 2021, för kursstart i oktober.  

 

Med vänlig hälsning 

kursledningen vid Rektorsutbildningen 

vid Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  


