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Syfte 
Rektorsprogrammet ska bidra till att utveckla rektorers personliga, 

strategiska och lärosätesspecifika ledarskap för att ge ökade 

förutsättningar att bedriva välfungerande lärosäten, i en nationell och 

internationell kontext, både idag och i morgon. Programmet ska också 

bidra till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt ledarskap 

Mål 
Rektorerna ska känna sig säkrare i det komplexa rektorsuppdraget. Ett 

nätverk ska bildas för samverkan mellan deltagarna. Kunskap och 

erfarenhet från programmen förväntas göra avtryck i deltagarnas 

utövande av chefs- och ledarskap. 

Programmets röda trådar 

 att skapa förutsättningar för en rektorsroll genom att göra den 

meningsfull, hanterbar och begriplig. 

 att arbeta med utveckling av det personliga, strategiska och 

lärosätesledarskapet. 

 att använda en pedagogik som bygger på tre steg: Det individuella 

(först ge egen insikt) => det kollektiva (utbyta tolkningar i grupp) 

=> det organisatoriska lärandet (officiell status i organisationen). 

Förutsättningar 
Rektorerna ombeds att diskutera sina uppdrag och förväntan på 

deltagande i Rektorsprogrammet med respektive ordförande före 

programmets start. Detta ska bidra till än mer tydliggörande av 

uppdraget samt en fördjupad diskussion om verksamheten och dess 

behov med syftet att få en likartad syn på vissa verksamhetsfrågor.  

Övrigt 
Platsen är Ulfsunda slott i Bromma, www.ulfsundaslott.se Samtliga 

tillfällen startar klockan 10:00 dag 1 och avslutas klockan 12:00 med 

lunch dag 2. Bekräftelse om deltagande vid respektive pass görs till Pia 

Vallgårda, SUHF på mejl: pia.vallgarda@suhf.se. Programledare 

Cecilia Agrell och Lotta Löfgren-Markör nås via mejl: 

cecilia.agrell@pers.lu.se och lotta.lofgren-markor@liu.se. Mobiltelefon 

Cilla 076-848 44 33, Lotta 0734-170 166. 

 

 

 

Mötestillfällen 

 

 

15-16 augusti 2019 

Rektorsuppdraget 

 

10-11 oktober 2019 

Jag själv som ledare  

 

5-6 december 2019 

Strategiprocesser 

 

13-14 februari 2020 

Kris- och mediehantering 

 

2-3 april 2020 

Ledningsgrupper 

 

4-5  juni 2020 

Utvecklingsarbete 

 

10-11 september 2020 

Retorik och framförande 

Hållbart ledarskap 

Dessutom: 360 analys med individuella 

samtal under programmet. Programmet vill 

också säkerställa att deltagarna har stöd av 

en erfaren rektor, som mentor.  

Deltagarna ges möjlighet att påverka 

programmets utformning. 

 

I programmets styrgrupp ingår: Pam 

Fredman, ordf, Sigbritt Karlsson, vice ordf, 

rektor KTH, Gerry Larsson, FHS, Dan 

Brändström, LNU, Lars Ågren, HHS, 

Magdalena Malm, Statens Konstråd, Marita 

Hilliges, SUHF och Per Westman, UKÄ 
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