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Rektorsprogrammet vid Stockholms 
universitet 
 
 
Rektorsprogrammet, 30 högskolepoäng, syftar till att ge rektorer, 
förskolechefer och andra skolledare kunskaper och förmågor som 
krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksam-
het. Den som har en befattning som rektor, bitr. rektor, förskole-
chef och bitr. förskolechef är behörig att gå programmet. Regering-
en har också beslutat att för rektorer anställda efter 15 mars 2010 
ska utbildningen vara obligatorisk. Kursdeltagarna genomför utbild-
ningen samtidigt som de yrkesarbetar, och den beräknas ta ca 20 % i 
anspråk av en heltidstjänst under tre år. Stockholms universitet (SU) 
är ett av sex lärosäten i Sverige som får ge Rektorsprogrammet. Vi 
är stolta över vårt program och dess kvalitet, och vi välkomnar 
huvudmän, rektorer och förskolechefer att söka till Rektorspro-
grammet vid Stockholms universitet hösten 2014. 
 
 
Så sker anmälan till hösten 2014 

1. Huvudmannen anmäler skolledare mellan den 24 mars och 11 
april 2014 via Skolverkets hemsida. 

2. Kompletterande blankett skickas till anmäld skolledare från 
Skolverket efter det att anmälan mottagits av Skolverket. 

3. Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet, 
dvs. Stockholms universitet när ni valt oss. 

4. Lärosätet gör antagningen och skickar besked till skolledaren 
och huvudmannen. 

5. Utbildningen startar 17:e september på Stockholms universitet. 

 

Vad vill vi med Rektorsprogrammet på SU 
 
Studier vid Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet fyller 
flera olika syften. Studierna bedrivs huvudsakligen i internatform, 
och vi räknar med att de kräver ungefär en dags arbete i veckan. (a) 
Utbildningen syftar till att stärka skolledarskapets vetenskapliga bas 
och ledares vetenskapliga förhållningssätt i sitt arbete, men också till 
att förbereda för högre utbildning och livslångt lärande. (b) Rek-
torsprogrammet syftar också till att kvalificera för de befattningar 
inom skolssystemet som kursdeltagarna redan har men till stora 
delar saknar utbildning för, dvs. att ändamålsenligt leda läroplans-
styrd verksamhet mot nationella mål. (c) Undervisningen i pro-
grammet syftar också till att kursdeltagare ska kunna omsätta eröv-
rade kunskaper, färdigheter och värderingar i praktisk handling för 
att påverka verksamhet och resultat till det bättre. Internatformen 
medverkar till möten, nätverkande och lärande mellan kollegor. 

 
 
 
 
 

Ett par röster om  
Rektorsprogrammet SU 

- Nu när jag ser på utbild-
ningens innehåll och upplägg 
i backspegeln märker jag att 
det har lett till att jag idag 
fått redskap för att kunna 
hantera skoljuridiken, mål- 
och resultatstyrning, ekono-
mistyrning och att vara ledare 
i en lärande organisation med 
hela dess komplexitet, där 
det etiska perspektivet utgör 
botten. 

- Just den balansen i uppläg-
get på Stockholms universitet 
är riktigt bra och har bidragit 
till att jag idag känner en 
större säkerhet i uppdraget. 
Jag kan rekommendera alla 
som står i början av Rektors-
programmet att planera in tid 
för utbildningen. Den tid ni 
ger er själva kommer att 
betalas er tillbaka, säger 
Ingmarie Lagne. 

Ingmarie Lagne är förskole-
chef och deltog i den första 
kursomgången 2009-2012. 

 



Rektorsprogrammet vid Stockholms 
universitet 
 
 
Varför studera vid Stockholms universitet? 
 
Att utöva ledarskap som rektor eller förskolechef ställer krav på 
förmågor att agera i komplexa verksamheter i flera dimensioner. 
En rektor ska kunna agera i rollen som myndighetsutövare, och 
samtidigt vara ledare för en verksamhet inom de ramar och villkor 
som mål- och resultatstyrning formar. En rektor behöver också 
agera som pedagogisk ledare genom att skapa förutsättningar för 
lärande, arbete med verksamhetens mål och för att uppnå goda 
resultat. Vår utbildning planeras och genomförs för att stärka dessa 
förmågor, och vår kontinuerliga programutveckling gör att vi alltid 
är uppdaterade i relation till viktiga förändringar och skeenden i 
skolsamhället.  
 
En komplex befattning och profession kräver just den ämnesbredd 
och det kunskapsdjup som kännetecknar Rektorsprogrammet vid 
Stockholms universitet. Studierna ger mycket goda förutsättningar 
för att utveckla ett ledarskap på vetenskaplig grund präglat av 
juridiskt kunnande och etisk insikt. Studierna medverkar till såväl 
reflektiva som praktiska förmågor väsentliga för en rektors eller 
förskolechefs förmåga att ändamålsenligt arbeta med verksamhet-
en. Vår bredd och vårt djup beror inte endast på de kunniga lärare 
och forskare som undervisar i programmet. Det är ett resultat av 
vårt unika samarbete mellan fyra olika institutioner: Institutionen 
för pedagogik och didaktik (som är programansvarig), Företagse-
konomiska institutionen, Juridiska institutionen och Statsveten-
skapliga institutionen. Detta samarbete över vetenskapliga disci-
pliner vidgar och fördjupar förståelse för skolans styrning och 
ledarskap med högsta relevans för rektorer och förskolechefer. 
 
 
Stockholms universitet erbjuder också ett gott studiestöd under 
utbildningen. Vi vet att det kan vara utmanande att klara av studier 
när en skolledares vardagliga arbete kräver mycket tid och enga-
gemang. Efter studier i Rektorsprogrammet erbjuder vi också ett 
flertal kvalificerade utbildningsvägar och en alumnverksamhet som 
ger möjlighet att knyta kontaker med såväl gamla som nya bekant-
skaper samtidigt som det årligen erbjuds berikande internat och 
föreläsningar. Vi på Stockholms universitet stärker skolledare i 
deras roller som myndighetsutövare, arbetsledare och pedagogiska 
ledare i politiskt styrda pedagogiska verksamheter, både under och 
efter Rektorsprogrammet.  
 

 
 
 
 
 
 
Ett par röster om  
Rektorsprogrammet vid SU 

- De delar som ingår i ut-
bildningen ger de studerande 
en bred bild av ledarskapet 
inom skolan och de krav och 
förväntningar som ställs på en 
rektor vad gäller bl. a. skol-
juridik, arbetsgivar- och 
personalansvar, ekonomi, 
mål- och resultatstyrning, 
reflektion och pedagogiskt 
ledarskap. Utbildningen ger 
de studerande verktyg att 
hantera rektors komplexa 
vardag på ett välgrundat och 
professionellt sätt.  

- Som rektor är det lätt att 
drunkna i alla de frågor som 
dyker upp både på den egna 
skolan och i samspelet med 
huvudmannen. Därför är det 
bra att lära sig mera av hur 
man fokuserar och priorite-
rar. Med de insikter som en 
studerande förvärvar är det 
lättare att se vilka frågor som 
är viktiga för en rektor att 
hantera och vilka som kan 
delegeras, säger Jarmo Vil-
lanen, gymnasiechef som gick 
kursomgång 2009-12. 



Rektorsprogrammet vid Stockholms 
universitet 

Bra att tänka på för dig som är huvudman 

Vi på Stockholms universitet ordnar möten med huvudmännen varje 
termin. Syftet med dessa är dels att informera om vårt program, och 
dels att erbjuda givande seminarier för er som är huvudmän. Men 
dessa möten tjänar också som forum för samtal med er huvudmän 
om programmet och ert inflytande i det. Vi ser huvudmän som en 
viktig samtalspartner kring frågor om programmets kvalitet, ut-
veckling och effekter.  

För dig som står inför att anmäla en skolledare till Rektorspro-
grammet kan det vara bra att överväga följande: 
 
Inför anmälan till programmet 

Rektorsprogrammet är ingen konferensverksamhet. Det är en aka-
demisk utbildning som kräver studier och inlämning av uppgifter 
som examineras. Räkna med att utbildningen tar i anspråk upp till 
en dag i veckan. Inför anmälan är det bra att tillsammans med be-
rörda skolledare överväga hur man kan skapa utrymme för studier. 
Det är viktigt att kursdeltagare förbereder sig själva och sina medar-
betare för studier. Som huvudman för en mindre enhet kan det vara 
bra att veta att Stockholms universitet garanterar låga kostnader i 
samband med internat även om vi håller mycket hög kvalitet. 

Under programmet 

En framgångsfaktor är att kursdeltagare kan skapa sig utrymme för 
studier. Under programmet är det bra om huvudmannen har kon-
takt med sina kursdeltagare för att stämma av hur studierna går. Vi 
ordnar också möten där vi diskuterar angelägna frågor med huvud-
männen. När kursdeltagare inte  klarar studier enligt förväntad 
studietakt ber vi dem ta kontakt med er, och om det uppstår svårig-
heter och hög frånvaro tar vi själva kontakt med er. 

Efter programmet 

Våra kursdeltagare anger ofta hur vårt program stärker dem i sin 
befattning, kunnande och profession i flera avseenden. Det kan 
därför vara värt att överväga hur deras förmågor och kunnande kan 
komma till sin rätt i organisationen. Det är också av vikt att snegla 
på de olika utbildningsvägar som finns efter programmet här på 
Stockholms universitet.  

 

 

 

Kontakta oss om du har 
frågor inför anmälan till 
Rektorsprogrammet! 
 

 

Niclas Rönnström 
Utbildningschef för Rektors-
programmet (vid Stockholms 
universitet) 
E-post: 
niclas.ronnstrom@edu.su.se 

 

 

Ingela Näsström 
Kursadministratör 
Tfn: 08-1207 6257 
E-post:  
rektorsprogram-
met@edu.su.se 

Läs mer på: 

www.edu.su.se 

 




