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Ny rapport om skolledarnas arbetsmiljö 
Svenska Kommunförbundet och skolledarnas fackliga organisationer, 
Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund har tillsammans genomfört ett 
projekt om skolledarnas arbetsmiljö i 90-talets skola. Syftet är att undersöka 
vilka faktorer som kan bidra till en god arbetsmiljö för skolledare och att 
särskilt belysa hur olika former av stöd underlättar önskvärda förändringar 
av skolledarrollen. Ytterligare ett syfte är att de resultat som kommer fram 
snabbt ska kunna återföras till kommuner och skolledare. 

Under 1992 genomfördes inom ramen för projektet en kartläggning av 
skolledares arbetsmiljö. Den redovisades i rapporten ”Nära ledarskap - nära 
ett ledarskap”. Där granskades bl a de organisatoriska och praktiska 
förutsättningarna för en ny skolledarroll samt skolledarnas möjligheter till 
kompetensutveckling. I en rapport ”Har det gått troll i rektors nya roll?” (jan 
1994) redovisades en studie om arbetsmiljön för skolledare med ett integrerat 
ansvar för skola och barnomsorg. 

Nu publiceras den tredje och sista rapporten från projektet, ”Ur tid är 
ledningen?” Där redovisas och diskuteras en studie om förutsättningarna för 
ledarskap i de frivilliga skolformerna. Studien har genomförts av Roger 
Ellmin och Sören Levén, vilka även skrivit rapporten. Det är vår förhoppning 
att rapporten ska kunna användas runt om i kommunerna som underlag för 
diskussion och åtgärder i syfte att stärka och utveckla skolledarrollen. 

Skriften kan beställas från Kommentus Förlag AB,  117 99 Stockholm,  
tel 08-709 59 00, Fax 08-19 24 10, Beställningsnr 7099-387-4, pris 50 kr. Moms 
och avgifter för porto/frakt tillkommer. 

För att ytterligare bidra till sådana diskussioner genomförs under spetember 
månad tre uppföljningskonferenser enligt följande: 
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14 september i Örebro 

21 september i Helsingborg 

22 september i Sundsvall 

Separat konferensinbjudan har skickats ut under vecka 33. 
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