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Huvudman för…. ( i detta fall ekonomisk förening, men det mesta gäller alla huvudmän) 
 

Driva den ekonomiska föreningen innebär att: 
 

Se till att föreningen drivs enligt gällande stadgar, lagar och författningar. 
Görs genom att: 

• Vara väl förtrogen med stadgarna (Finns i medlemmarnas mapp) 
• Vara förtrogen med de lagar och föreskrifter som verksamheten lyder under. 
• Prenumerera på skolverkets nyhetsbrev 
• Hålla sig informerad om nya regler från skolinspektionen   
 

Medlemskap 
Se till att personal som har fast anställning får information om vad medlemskap i föreningen 
innebär. Görs genom att hålla sig informerade om vilka blivande tillsvidareanställda som är 
aktuella. Informera dessa och ge dem stadgar, dokumentet “Medlemskap i förening” 
Inval görs på årsstämma eller extra stämma. 
 

Ansvara för årsstämman. 
• Se till att rätt dokument skickas till revisorn i god tid, (Årsredovisning och 

revisionsberättelse)  
• Granskarna lämnar in sin rapport 
• Valberedningen lämnar in sitt förslag 
• Planera medlemsträff inför årsstämman 
• Skriva kallelse 
• Ta fram alla dokument som hör till handlingarna till Årsstämman 
• Sekreterare 
• Förbereda matsalen  
• Fördela arbetsuppgifter (vem som presenterar de olika punkterna) 
• Följa upp och driva frågor beslutade på Föreningsstämman (på första styrelsemötet efter 

årsstämman) 
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Mer: 

• ansvara för att medlemsträffar hålles. (medlemsträffar i samband med stämmorna samt extra 
vid behov, föreläsning eller tex vår framtid) 
• ansvara skolans mål- och föreningsarbete, Årsaktiviteter, Långsiktiga mål 
• hålla den kooperativa andan vid liv. 

På vilket sätt? Medlemsträffar, AW, föreläsare, medlems arbetsdagar (tex fixardagen, års 
aktiviteter, arbetsgrupper, göra en ny arbetsuppgift där medlemmarna skriver ned förslag och 
gör en ny lista på aktiviteter för att stärka kooperativa andan) 

 

Hålla en extra stämma på höstterminen. (se stadgarna vilka punkter som ska vara med) 

Sommar och julpresent 

 

Ansvar och arbetsuppgifter för huvudman/styrelse vid -…….skola 

Skolledning 
Delegera och följa upp ansvar och arbetsuppgifter till rektor.  Finns ett färdigt dokument som rektor 
och ordförande skriver under och sätts i pärmen på expeditionen. 
 

Anställa rektor. Tillsammans med skolledning och fackliga företrädare. 
 

Se till att rektorer som anställs efter 15 mars 2010 har en eller går en särskild befattningsutbildning 
eller en utbildning som kan jämställas med denna. Den som inte har gått utbildningen vid 
anställning ska göra det snarast och den skall vara genomförd senast fyra år efter tillträdesdagen.  

Ansvara för lönesättning av skolledarnas löner. Skolledares löner sätts 1/6 om de är med i 
Skolledarna. 1/9 om de är med i Lärarförbundet.  

• Ta reda på lönestatistiken i kommunen 
• Vilket löneutrymme finns budgeterat?  
• Ha lönesamtal på våren? 

 

 Hålla Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal med skolledningen. 

Tidpunkt? Höst?  

Vara rådgivande i frågor rörande anställningar.  
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Vi får info men inget rådgivande? Hur ska vi göra? (Är det något vi ska fortsätta med? Bättre att 
frågan går till arbetslagen, tex vid lärare, kökspersonal, eht? 

 Facket, vilka fackföreningar finns representerade förutom LR, Lärarförbundet och Skolledarna?)  

Vara ytterst ansvarig för ekonomi och budget. Det praktiska ansvaret är delegerat till rektor. 

• När budget läggs, bli informerade på ett styrelsemöte. Vi har då möjlighet att komma 
med synpunkter. 
• Hålla oss fortlöpande informerade om ekonomin. 

  

Vara ytterst ansvarig för företagets arbetsmiljö. Det praktiska ansvaret är delegerat till rektor.  

• Ha en representant från styrelsen i arbetsmiljögruppen. 
• Hålla oss fortlöpande informerade om arbetet. Tidsplan ska finnas i årshjulet när vi 
ska efterfråga information. Lägga till i årshjulet 

Tillsammans med skolledningen sätta upp riktlinjer för personalens fortbildning. 

Förslag 

• Större satsningar diskuteras på styrelsemöten. Stämma? Utbildningar som kostar 
mycket tas också upp. (belopp?) Mindre belopp eller satsningar ingår i rektors ansvar.   

 

Vara ytterst ansvarig för måluppfyllelse och systematiskt kvalitetsarbete för företaget 

4 kap. 3§ Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

Skollagens krav innebär att huvudmannen ska kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera 
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och 
elever. Elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Om det vid uppföljning, 
genom klagomål eller på annat sätt kommer fram brister i verksamheten, ska huvudmannen se till 
att nödvändiga åtgärder vidtas 

Detta görs genom att:  

• Skapa rutiner för dokumentation av kvalitetsarbetet. (Läsa skriften Systematiskt 
kvalitetsarbete för skolväsendet, utgiven av skolverket)  

• Följa upp enkäter från personal, elever och föräldrar (När det ska göras skrivs i in i årshjulet, 
Titta på när de olika enkäterna görs )  



Styrelse/ledningsutbildning 2020   
 
 

 4 

• Vid brister, se till att åtgärder vidtas och prioriteras. 
• rutiner kring klagomål finns framtagna (information på hemsidan, borttaget nu,har  bett 

Patrik att lägga dit det igen?) 

Ansvara för att det finns skriftliga rutiner för att ta emot, utreda och återkoppla inkomna klagomål 
eller brister som uppdagas. Ansvar för att hantera klagomål mot den inre organisationen är delegerat 
rektor. Klagomål som inkommit från skolinspektionen utreds och besvaras av huvudmannen 
tillsammans med rektor.   

Vara den enskildes motpart vid anmälningar mot eller vid överklagande av rektors beslut. 

Hålla sig kontinuerligt informerad om skolans inre organisation  

Få rapporter vid styrelsemöten; nuläget, personal, skolchef, skolråd, elev demokrati, elevfrågor, 
incidentrapporter  

 

Följande ansvar och arbetsuppgifter har delegerats till rektor. Det yttersta ansvaret för att 
detta följs har huvudman. (Stämmer överens med den skriftliga delegeringen som är skriven 
med rektor , jämförelse gjord 28/1-20) 

Övergripande ansvar och arbetsuppgifter  

Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet (Kap2 9§).  

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som 
framgår av särskilda föreskrifter i Skollag 2010:800 eller andra författningar (Kap2 10§). 

Vara verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Medicinskt ledningsansvar delegeras 
skriftligt till skolsköterskan. Ta fram en blankett, har mejlat ett underlag till berörda 

Ansvara för skolans ekonomi. (Styrelsen får rapporter på styrelsemöten)???? Huvudman är 
ansvarig!? Motsägelsefull formulering? 

Ansvara för skolans lokaler och hyresavtal. (Rapporter på styrelsemöten)  

Ansvar och arbetsuppgifter 

Personal (rapporter på styrelsemöten) 

Anställa lärare som har utbildning som är avsedd för den undervisning som lärare ska bedriva 
(Kap2 13§). 

Anställa övrig personal.  
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Se till att all personal har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet (Kap2 
34§). 

Ansvara för lönesättning till personal underställd skolledningen.  

Kvalitet och inflytande 

Vara praktiskt ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet. (rapporter, vi behöver ha koll på 
årshjulet, i dagsläget har ….. ansvaret ) Rapport från representanten från styrelsen eller ska vi be 
ansvariga komma och rapportera? Ja, den som arbetar med uppgiften är lämplig att rapportera.  

Systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen (Kap4 3§). Rapporter av 
statistik lämnas,  läggas in i årshjulet) 

Systematisera, organisera hanteringen och se till att nödvändiga åtgärder vidtas vid, klagomål eller 
om brister i verksamheten uppdagas. Detta för utbildningen och den inre organisationen (Kap4 7§). 
Finns färdigt 

Ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (Kap4 8§). (Finns) 

Kränkande behandling 

• Se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för 
kränkande behandling. 
• Upprätta en plan i enlighet med Kap6 8§ Skollagen.  

• Vid kännedom anmäla till huvudmannen när en elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling.  

• Skyndsamt utreda och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling. 

(Kap6 10§) 

Övrigt 

19 a §   Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska 

rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt 

utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens 

vårdnadshavare samt med elevhälsan. 

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § är uppfyllda ska även en 

sådan utredning inledas. 
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När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 

huvudmannen. 

Lag (2018:1098). 

 

(Kap7 19§) (Rapporter) 

Lämna uppgifter som behövs om verksamheten till Statens skolverk för nationell uppföljning och 
utvärdering (Kap 26 25§).  

Hantera eventuella överklaganden mot beslut som nämns i Kap28 9§. Huvudman ska dock vara den 
enskildes motpart.  

På socialnämndens initiativ samarbeta och samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs i frågor som rör barn som far illa (Kap29 13§). Bestämmelser om skyldighet att 
anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 

Lämna över elevens slutbetyg till den kommun där skolan är belägen (Kap 29 18§) 

Systematisera och organisera dokumentation där sådan krävs.  

Genomgånget och uppdaterat vid styrelsemöte  

 
 

Kommentarer från häftet Systematiskt kvalitetsarbete -för skolväsendet 
 

Huvudmannen är ytterst ansvarig föra att genomförandet av utbildningen och den som ska se till att 
det finns förutsättningar att bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och 
riktlinjerna. 
Styrning och ledning 
Ekonomiska resurser 
Organisation 
Personals kompetens 
 

Hur enhetens insatser bör genomföras 
Det är viktigt att rektorn ser till att all personal är involverad i planeringen. Det kan handla om med vilka 
metoder och arbetssätt som ska genomföras, hur resultat och arbetssätt ska dokumenteras eller om vilken 
fortbildning som krävs. 
Det är viktigt att rektorn aktivt driver utvecklingsarbetet och ser till att personalen kontinuerligt planerar och 
genomför verksamheten utifrån de nationella målen samt enhetens övergripande planering och prioriterade 
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utvecklingsområden. För att utvecklingsarbetet ska få effekt måste personalen se det som en integrerad del av 
det dagliga arbetet. 
 
 


