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Inledning 

Denna verksamhetsberättelse är upprättad av den nationella styrelsen för Lärarförbundet 

Skolledare. Berättelsen avser arbete och resultat för hela organisationen Lärarförbundet 

Skolledare som är en del i Lärarförbundet. 

  

Skolledarmötet år 2014 gav den nyvalda nationella styrelsen i uppdrag att besluta om en 

verksamhetsplan och leda organisationen utifrån tre övergripande inriktningsmål:  

 

• Lärarförbundet Skolledare är det självklara valet 

• Professionens makt ökar 

• Skolledare har högre lön och hållbara förutsättningar 

 

Verksamhetsplanen1, som styrelsen därefter tog fram, innehåller 3 - 5 underrubriker under varje 

inriktningsmål. Här beskrivs också arbete som ska leda fram till resultat. Denna 

verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen.  

 

Lärarförbundet Skolledare är det självklara valet 

Inriktningsmålet handlar om att Lärarförbundet Skolledare ska fortsätta att vara Sveriges 

största organisation för skolledare, men också växa i kraft av att vara attraktivt för skolledare 

som ännu inte gått med. 

 

Lärarförbundet Skolledare har gjort insatser för att organisera nya medlemmar under 

mandatperioden. Exempel på en sådan insats är kampanjer med en period av avgiftsfritt för nya 

medlemmar.  Telemarketingföretag har också använts och ringt upp personer inom målgruppen 

som inte är med i förbundet. Den klart bästa organiseringsstrategin är dock fortfarande 

medlemsnära möten samt att få fram duktiga ombud lokalt. 

 

Medlemssiffror är ett mått på måluppfyllelse. Enkelt uttryckt har Lärarförbundet Skolledares 

medlemsantal legat runt 6 600 yrkesaktiva under mandatperioden. Det är under styrelsens egna 

mål på 7 000. Här ska man komma ihåg att de flesta fackförbund tappat medlemmar under 

senare år. Det finns inga officiella siffror gällande yrkesaktiva medlemmar hos våra 

konkurrenter. Det betyder sannolikt att de minskar i antal. 

 

En annan indikation på måluppfyllelse kommer från Lärarförbundets senaste medlemsenkät 

(2017). Här framkommer en bild där skolledares svar, i de fall de avviker från lärares, är ännu 

mer positiva. Exempelvis är knappt 7 av 10 skolledare mycket nöjda eller nöjda med förbundet 

på det hela taget. Motsvarande siffra för lärarna är något lägre. Den övervägande delen av de 

som inte är nöjda förklarar att de varken är nöjda eller missnöjda.  

Skolledare företräds av skolledare 

Det är betydelsefullt att skolledare har fackliga företrädare som kan yrket och förstår dem de 

skall företräda. Många lärare och skolledare väljer också det förbund som upplevs kunna 

påverka mest och/eller är mest talrikt på arbetsplatsen. Därför är det mycket viktigt att antalet 

skolledarombud ökar, liksom Lärarförbundet Skolledares representation i huvudmannens 

centrala samverkansgrupper.  

 

Lärarförbundet Skolledare har bland annat tagit fram en ny central utbildning för 

skolledarombud och har börjat ge ut ett nyhetsbrev till ombuden. 

 

                                                             
1 https://www.lararforbundet.se/artiklar/mal-for-lararforbundet-skolledare-2015-2018 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/mal-for-lararforbundet-skolledare-2015-2018
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Det gjordes en inventering av antalet skolledarombud i slutet av förra mandatperioden och i 

våras detta år. Den senare inventeringen visar att antalet skolledarombud har ökat kraftigt och 

mer än fördubblats. Sex av tio avdelningar har idag skolledarombud. Var sjunde avdelning har 

inrättat egen skolledarstyrelse och flera är på gång. Idag befinner sig hela 83 procent av 

skolledarmedlemmarna i en avdelning där det finns skolledarombud.  

 

Detta medför tydligt positiva konsekvenser för det lokala skolledararbetet. I ett enkätsvar2 

uppskattar skolledarombudsmännen att skolledares representation i huvudmannens 

samverkansgrupper har ökat i cirka 2 av 3 regioner. 

Skolledare syns och hörs 

Det är viktigt att företrädare för skolledare syns och hörs i diskussionen om skolan och yrket. Vi 

ska vara tongivande i debatten och väl synliga och aktiva på skolans arenor. 

 

Antal skolledarartiklar från Lärarförbundet har med råge nått de mediamål som satts upp av 

förbundsstyrelsen. I den lokala skoldebatten finns dock fortsatt förbättringsutrymme. Ett 

mindre antal insändare och artiklar från lokala representanter för Lärarförbundet Skolledare 

har noterats och ur enkäten till skolledarombudsmännen framgår att de allra flesta bedömer att 

skolledarnas närvaro i den lokala debatten varit oförändrad under mandatperioden.  

 

Lärarförbundet Skolledare har tagit fram en nationell webbsida och förbättrat sin 

medlemskommunikation. När det gäller Facebook har antalet följare ökat med mer än 100 

procent under mandatperioden och ligger i skrivande stund omkring 2 400. I jämförelse med 

andra grupper inom förbundet har de Facebookartiklar som publiceras höga siffror vad gäller 

att utlösa någon form av aktivitet eller reaktion från mottagaren.  

 

Samma sak gäller Lärarförbundet Skolledares nyhetsbrev till alla medlemmar som kommer 

cirka en gång per månad under terminerna. Nyhetsbreven har en hög öppnings- och läsfrekvens 

i jämförelse med andra relevanta grupper inom och utom förbundet. På Twitter har 

Lärarförbundet Skolledare ökat sin närvaro under perioden, men det finns utrymme för fortsatt 

förbättring. Organisationen har också deltagit med seminarier i Almedalen och varit delaktiga i 

större event för skolledare, bland annat SETT och Skolforum.  

 

Den nationella styrelsen medverkar i nordiskt samarbete runt skolledarfrågor inom ramen för 

NLS3. Ordföranden deltog också i en internationell skolledarträff i Sydafrika. Temat för mötet 

var ledarskapsfrågor kopplat till verksamhetsförbättring. Mötet var viktigt då det var det första 

skolledarmötet som erbjöds via Lärarförbundets medlemskap i den världsomspännande 

organisationen Education International4. 

  

Lärarförbundet Skolledare har ökat sin närvaro på flera andra arenor där skolans beslutsfattare 

finns. Representanter bjuds nu regelmässigt in till olika samråd hos myndigheter. Det har 

skapats kontakter mellan styrelsen och skolpolitiker i flera partier. Lärarförbundet Skolledare 

har också fortlöpande utbyten med statliga utredningar som är av intresse och med andra 

företrädare för organisationer som är aktiva kring skolan. 

Du står inte ensam i din chefsroll 

Det är ensamt att vara chef samtidigt som behovet av stöd, hjälp och kollegialt utbyte är stort.  

 

                                                             
2 I varje utav Lärarförbundets 13 regioner finns minst en regionombudsman (tjänsteman) som 
är särskilt ansvarig för skolledarfrågor, en så kallad skolledarombudsman. Den enkät som här 
avses har skickats ut och besvarats av en skolledarombudsman i varje region.  
3 http://www.nls.info/ledarforum.html 
4 https://www.ei-ie.org/ 

http://www.nls.info/ledarforum.html
https://www.ei-ie.org/
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Lärarförbundet erbjuder stöd och hjälp bland annat via Lärarförbundet Kontakt, en mail- och 

telefonservice som svarar på frågor om allt från medlemskap i förbundet till skollag och avtal.  

Därutöver finns skolledarombudsmännen, minst en ombudsman i varje region med särskilt 

ansvar för skolledarfrågor. Förbundet söker också skapa arenor för kollegiala utbyten via lokala, 

regionala och centrala möten och event. 

 

Lärarförbundet Kontakt startade under 2016 och har ett eget knappval för skolledare. Det kom 

drygt 2 000 samtal via detta knappval under 2017. De uppföljningar5 som gjorts av skolledares 

upplevelse av samtalen indikerar samstämmigt stor nöjdhet. 

 

När det gäller möten och event som vänder sig till en större grupp och som spänner över en dag 

eller längre, finns en tydlig bild av att skolledare kommer till sådana evenemang i allt större 

omfattning. Skolledarkonventet 2017 blev snabbt fulltecknat och intresset för detta årliga event 

har ökat stadigt under perioden. I cirka 3 av 4 regioner rapporterar skolledarombudsmännen att 

antalet skolledare som kommer till årskonferens eller motsvarande har ökat.  

Samspel mellan lärare och skolledare ger framgång 

För Lärarförbundet är det självklart att starka pedagogiska organisationer formas i samspel 

mellan lärarna och deras chefer. Med liknande utgångspunkt organiserar fackförbund inom 

nästan alla branscher både chefer och medarbetare och söker lösa frågor utifrån de båda 

gruppernas gemensamma bästa. Dock har de andra förbunden inom just skolans område valt en 

annan väg och Lärarförbundet står här ensamt med en sådan ambition.  

 

Utifrån denna ambition har det publicerats ett flertal gemensamma debattartiklar från 

ordförandena i Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare. Utbytet mellan Lärarförbundet 

Skolledares styrelse och Lärarförbundets förbundsstyrelse har ökat under mandatperioden. Med 

något enstaka undantag i landet rapporteras till styrelsen om framgångsrika lokala samarbeten, 

oftast gällande centrala samverkansgrupper, mellan Lärarförbundet Skolledare och övriga 

avdelningen. 

 

Här kan nämnas att den nationella styrelsen får rapporter genom faddersystemet. Varje 

nationell styrelsemedlem är fadder i en av regionerna.  I korthet innebär detta att i regionen 

vara en länk mellan nationell och lokal nivå, delta i aktiviteter och samråd och att samverka med 

skolledarombudsmannen. Det kan också innebära deltagande i lokala aktiviteter. Det är ett sätt 

för styrelsen att nå ut med verksamhetsplanens budskap och få tillbaka rapporter och åsikter 

från lokal och regional verksamhet. 

Styrelsens bedömning 

Vi bedömer sammantaget att mandatperiodens arbete och resultat under rubriken 

”Lärarförbundet Skolledare är det självklara valet” varit bra, och i några avseenden över 

styrelsens förväntan. Ökningen av antalet skolledarombud är oerhört positiv och långt över 

förväntan. Lärarförbundet Skolledare har flyttat fram sina positioner inom den nationella 

skolpolitiken och synts och hörts tydligare för sina medlemmar och för allmänheten. Denna 

bedömning måste förstås utifrån att det är svårt att ta plats på skolpolitiska arenor och i media 

idag och att en sådan utveckling vanligen tar lång tid. Då tydlig skolledarrepresentation centralt 

och lokalt ger påverkanskraft, har styrelsen lagt ett visst fokus på detta arbete. På så sätt läggs 

en grund för framtida förbättringar för skolledare. Dock kan vi inte vara lika nöjda vad gäller 

lokal debatt och opinionsbildning och det behöver övervägas hur den centrala organisationen 

kan stödja den lokala inom detta område. 

 

 

                                                             
5 Lärarförbundets medlemsenkät 2017 och Lärarförbundet Kontakts samtalsuppföljningar 



 

 

6 [10] 

Medlemssiffrornas utveckling måste, trots stagnationen, bedömas som okej på den marknad 

som råder. På samma sätt ser styrelsen på medlemmarnas nöjdhet med organisationen. 

 
Professionens makt ökar 

Starka professioner utmärks av att de har stort inflytande över den egna yrkesutövningen och 

över yrkets utveckling. De som har utbildning och bäst vet hur man gör jobbet ska också ha stor 

makt över hur det ska göras, hur det ska utvecklas och över vilka förutsättningar som krävs. Det 

är därför centralt att verka för att skolledare får större inflytande över skolfrågor på alla nivåer i 

styrsystemet.  

Skolledares ansvar, mandat och roll tydliggörs utifrån skollagen. 

En av mandatperiodens överskuggande frågor under denna rubrik har handlat om att 

förskolechefer skulle benämnas rektorer i skollagen och få en fullvärdig rektorsutbildning. 

Förbundet lyckades föra fram denna fråga framgångsrikt inom en av de stora skolutredningar 

som tillsattes mitt i mandatperioden och det lades ett utredningsförslag på att förskolechefer 

blir rektorer, men bara får 7,5 hp rektorsutbildning. Efter intensivt påverkans -och 

opinionsarbete från Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare gick regeringen till slut 

längre än utredaren i sitt förslag till riksdagen. Förslaget blev att förskolechefer ska benämnas 

rektorer i skollagen och få en fullständig obligatorisk rektorsutbildning på 30 hp. Det röstades 

igenom och blir verklighet 2019. 

Skolledares pedagogiska ledning utgör uppdragets kärna och sätts främst 

För att bli tydliga i denna fråga och för att ta fram ett argumentationsstöd till medlemmarna 

gjorde styrelsen ett ställningstagande6. Det togs fram en definition på pedagogiskt ledarskap och 

preciserades vilka krav som skulle drivas för att ge bättre förutsättningar för det pedagogiska 

ledarskapet. Det främsta kravet handlar om att huvudmannens skyldighet att ge sådana 

förutsättningar ska förtydligas i skollagen. Ett sådant förslag om förtydligande finns nu i en 

utredning7 som lagts fram till regeringen. Lärarförbundet Skolledare framförde för övrigt kravet 

om förtydligande i en särskild skrivelse till utredaren, under den tid utredningen pågick. 

 

På central nivå har alltså Lärarförbundet Skolledares aktivitet kring det pedagogiska ledarskapet 

intensifierats. Rapporter till styrelsen talar också om att ställningstagandet kring pedagogiskt 

ledarskap varit ett stöd i dialog mellan skolledare med huvudmän i det lokala arbetet. Det har 

skett en lokal rörelse, om än mindre tydlig. En knapp majoritet av skolledarombudsmännen 

bedömer att skolledares aktivitet i frågan om förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet 

har ökat i deras regioner.  

Professionella mötesplatser skapas för skolledares kompetensutveckling 

Som tidigare nämnts har deltagandet i Skolledarkonventet och årskonferenserna ökat markant. 

Utifrån lokala och regionala behov har fler arenor och mötesplatser skapats.  

 

Lärarförbundet Skolledare erbjuder också reguljära centrala utbildningar, exempelvis 

skolledarombudsutbildning och kurser kring chef och ledarskap. De flesta av utbildningarna har 

omarbetats och förnyats under mandatperioden. Även för dessa reguljära centrala utbildningar 

gäller sammantaget ett tydligt större deltagande under mandatperioden.  

Styrelsen bedömning 

Vi bedömer sammantaget att mandatperiodens arbete och resultat under rubriken 

”Professionens makt ökar” varit bra med tydliga framgångar. 

 

                                                             
6 https://www.lararforbundet.se/artiklar/pedagogiskt-ledarskap 
7 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-
201817/ 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/pedagogiskt-ledarskap
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201817/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201817/
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Skolledare har högre lön och hållbara förutsättningar 

Frågor om högre lön och bättre förutsättningar är mycket viktiga för alla skolledare. Lönerna är 

för låga i förhållande till uppdraget och arbetsmiljön är generellt sett för dålig.  

 

Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare driver frågor om lön och arbetsmiljö ur ett 

professionsperspektiv. Högre löner och bättre förutsättningar och arbetsmiljö lockar de bästa 

till yrket och håller kvar dem i det. En skicklig och stabil skolledarkår är bra för lärare, 

skolutveckling och elever. En stark profession är bra för samhället. 

Ett rimligt antal anställda ger förutsättningar för god personalledning 

Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse gjorde en egen utredning kring frågan om antal 

medarbetare per chef för att skaffa sig en teoretisk bakgrund och kunskap. Ett utbyte med 

företrädare för Chefios-projektet8 ingick i denna fas av kunskapsuppbyggnad. Därefter gjorde 

styrelsen ett ställningstagande9 där det bland annat fattades beslut om att kräva ett nationellt 

genomsnitt på 20 medarbetare per chef. Detta har sedan blivit något av en profilfråga för 

Lärarförbundet Skolledare. Frågan har lyfts i samtal med politiker, i debattartiklar och annat 

opinionsarbete, i Almedalen och i många sammanhang där Lärarförbundet Skolledare agerat. 

 

En viss framgång har nåtts. SKL har gjort en checklista för chefers arbetsmiljö och där antal 

medarbetare per chef pekas ut som en viktig faktor. Det finns kommuner som följer upp frågan i 

centrala kvalitetsredovisningar/verksamhetsberättelser och liknande. I den så kallade 

”Hälsoväxlingen”10 förbinder sig parterna runt skolan att arbeta vidare med frågan så att 

chefstätheten hålls på rimlig nivå.  

 

På mer lokal nivå har frågan börjat utlösa aktivitet inom Lärarförbundet Skolledare, även om 

den ännu inte fått fullt genomslag. Drygt hälften av skolledarombudsmännen uppger att 

aktiviteten runt frågan varit oförändrad i deras region, medan knappt hälften rapporterar att 

den ökat. 

Skolledare har egna skyddsombud 

Lärarförbundet Skolledare har riktat fokus mot att få fram flera skolledarombud under 

mandatperioden och varit framgångsrika i det arbetet. Den specifika frågan om skyddsombud 

har inte drivits på samma uttalade sätt. Skolledarombudsmännen svarar ändå i enkäten att 

antalet skolledarskyddsombud ökat i knappt hälften av regionerna, medan det varit oförändrat i 

övriga. Ökningen sker sannolikt genom att skolledarombuden blivit fler.  

Skolledares lön speglar uppdragets komplexitet och ansvar 

Det är långt till skolledarlöner som speglar uppdraget och det är inte rimligt att detta kan 

åstadkommas inom en mandatperiod. Dock har skolledares löneökningar under perioden varit 

höga i förhållande till de flesta andra yrkesgruppers. Se tabell11 nedan:  

  2015 2016 2017 

Rektor 4,3 % 4,6 % 5,2 % 

Biträdande rektor 4,3 % 5,1 % 5,2 % 

Förskolechef 4,2 % 4,3 % 4,8 % 

Biträdande förskolechef 3,4 % 3,9 % 4,0 % 

Hela arbetsmarknaden (data från Konjunkturinstitutet) 2,6 % 2,4 % 2,4 % 

                                                             
8 https://socav.gu.se/forskning/aktuella-projekt/chefios/forskning/sammanfattning-av-
Chefios-projektet 
9 https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/vaart-maal-ar-20-medarbetare-per-chef 
10 https://www.lararforbundet.se/artiklar/regeringen-drar-tillbaka-sitt-forslag-om-halsovaxling 
11 Data från Lärarförbundet, underlag ur partsgemensam statistik 

https://socav.gu.se/forskning/aktuella-projekt/chefios/forskning/sammanfattning-av-Chefios-projektet
https://socav.gu.se/forskning/aktuella-projekt/chefios/forskning/sammanfattning-av-Chefios-projektet
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/vaart-maal-ar-20-medarbetare-per-chef
https://www.lararforbundet.se/artiklar/regeringen-drar-tillbaka-sitt-forslag-om-halsovaxling
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Under perioden har Lärarförbundet Skolledare tagit fram en lönerapport och väckt opinion 

kring den så kallade ”skolledarsnurren”, dvs att skolledare byter arbetsplats ofta. Det har också 

publicerats debattartiklar kring svårigheten att rekrytera skolledare. Om arbetsgivare och 

allmänhet fås att förstå allvaret i skolledarbristen, kommer också förståelsen för fortsatta krav 

på ordentliga lönehöjningar att öka. 

 

Lärarförbundet har drivit fram Lärarlönelyftet, vilket har medfört att lärare närmat sig 

skolledare lönemässigt och i vissa enskilda fall, gått förbi dem. Lärarförbundet Skolledare 

arbetar därför för att skolledare ska ha löner i nivå med andra chefer med jämförbart 

yrkesansvar och jämförbar storlek på organisationerna. Det innebär löner som är tydligt högre 

än lärarnas. Här ska också påpekas att effekterna av lärarlönelyftet medfört att flera huvudmän 

gjort särskilda lönesatsningar på skolledare. Det är en positiv utveckling som sannolikt inte skett 

utan förbundets arbete.  

Nyanställda skolledare har en mentor 

Detta är en viktig fråga, då skolledaryrket är ett komplext yrke där erfarenhet och kunskap är 

mycket betydelsefullt. Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse har inte drivit frågan om 

mentorer i den direkta betydelsen att alla nya skolledare ska få en mentor. 9 av 10 

skolledarombudsmän rapporterar också att andelen skolledare som fått en mentor varit 

oförändrad under perioden.  

 

Lärarförbundet Skolledare har dock engagerat sig i frågan om svårigheten med att vara ny 

skolledare på flera andra sätt. I det centrala kursutbudet finns en populär kurs som särskilt 

riktar sig till nya skolledare och som reviderats under mandatperioden. Tillsammans med 

Skolchefsföreningen jobbar Lärarförbundet Skolledare i ett projekt för att ta fram ett 

stödmaterial för rektors 100 första dagar i jobbet. I Lärarförbundets politik för hur 

professionsprogrammen ska utformas ingår även en introduktionsutbildning för dem som ska 

bli skolledare. 

Uppdraget ryms inom arbetstiden 

För att åstadkomma ett uppdrag som ryms inom arbetstiden har Lärarförbundet Skolledares 

styrelse valt att fokusera på förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet och ett 

genomsnitt på 20 medarbetare per chef. Som tidigare nämnts finns nu ett utredningsförslag om 

att huvudmannens skyldighet att ge förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet ska 

förtydligas i skollagen.  

Styrelsens bedömning 

Vi ser sammantaget att mandatperiodens arbete under rubriken ”Skolledare har högre lön och 

hållbara förutsättningar” varit bra, men också att det tar tid att förändra inom detta område. Vi 

har exempelvis drivit fram förslag som nu ligger på politikernas bord, men som ännu inte har 

nått ut till skolledarna.  

 

Det har varit jämförelsevis goda löneökningar, även om det ännu är långt till en lön som speglar 

uppdraget.  

 

Arbete för högre lön och hållbara förutsättningar måste bedrivas långsiktigt och uthålligt och 

styrelsens bedömning är att en grund har lagts inför kommande mandatperiod. Här avses också 

att vi genom ökat politiskt inflytande och större skolledarrepresentation kan arbeta ännu 

kraftfullare kring dessa frågor.  

 

Ifråga om mentorer och skyddsombud, där arbetet utformats på annat sätt än vad som avsågs i 

verksamhetsplanen, är det svårt att i förväg beskriva exakt hur jobbet bäst ska bedrivas. Det är 

också lätt att planera för mer än vad som sedan hinns med. 
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Sammanfattande bedömning 

Sammantaget bedömer den nationella styrelsen för Lärarförbundet Skolledare att 

organisationens arbete och resultat enligt verksamhetsplanen varit bra. I flera avseenden har 

resultaten varit över förväntan och i den viktiga frågan om antalet skolledarombud, långt över 

förväntan. 

 

Styrelsens slutord är att fokus, långsiktighet och ihärdighet är nyckelord i arbetet. Det tar tid 

och mycket arbete att åstadkomma förändring och förbättring för skolledarna - men det går. 
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Nationella representanter för Lärarförbundet Skolledare 

 

Nationella styrelsen 

Under perioden 2015 – 2018 har den nationella styrelsen för Lärarförbundet Skolledare haft 

följande sammansättning: 

 

Ledamöter: 

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Umeå, ordförande 

Ingegärd Salmose, Kungsbacka, vice ordförande 

Carola Wedholm, Stockholm, 2:e vice ordförande* 

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, förbundsstyrelsens representant 

Gabriella Ekström Filipsson, Uppsala 

Eva Engström, Sundsvall  

Carl-Axel Hallberg, Oskarshamn 

Sarah Thorén, Karlstad 

Torgny Tjärnskog, Göteborg* 

Eva Ulin, Ljusdal 

Katarina Wedegren, Kiruna 

Peter Westergård, Kävlinge  

 

* Under mandatperioden ersatte Torgny Tjärnskog Maria Vidlund, Göteborg, som ledamot. 

Carola Wedholm övertog då Marias post som 2:e vice ordförande.  

 

Valberedning 

Under perioden 2015 – 2018 har valberedningen för Lärarförbundet Skolledare haft följande 

sammansättning: 

Elisabeth Cadier, Göteborg, sammankallande 

Olle Pettersson Stockholm 

Margaretha Ekelund-Svensson, Båstad 

Margareta Karlsson, Umeå  

Wolfgang Friedh, Kalmar 
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