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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2011:183) om 
befattningsutbildning för rektorer och annan personal 
med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och 
fritidshem samt fortbildning för rektorer och 
förskolechefer 

Utfärdad den 11 juli 2019 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:183) om befattnings-

utbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunk-

tion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och för-

skolechefer1 

dels att 3 a kap. ska upphöra att gälla, 

dels att rubriken till förordningen samt 1 kap. 1 §, 2 kap. 3–5 §§, 3 kap. 1, 

2 och 4–7 §§, 4 kap. 1 § och rubriken till 3 kap. ska ha följande lydelse. 

Förordning om befattningsutbildning och fortbildning för rek-
torer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i 
skola, förskola och fritidshem 

1 kap. 

1 §2    Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och 

som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skol-

verk anordna uppdragsutbildning i form av 

1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvaran-

de ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem, och 

2. fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande led-

ningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. 

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor. 

2 kap. 

3 §    Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och bestå av 

kurserna 

1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),

2. styrning, organisering och kvalitet (10 högskolepoäng), och

3. skolledarskap (10 högskolepoäng).

1 Senaste lydelse av 
förordningens rubrik 3 a kap. 7 § 2015:405 rubriken närmast före 
2015:405 3 a kap. 8 § 2015:405 3 a kap. 4 § 2015:405 
3 a kap. 1 § 2015:405 rubriken till 3 a kap. rubriken närmast före 
3 a kap. 2 § 2015:405 2015:405 3 a kap. 7 § 2015:405 
3 a kap. 3 § 2015:405 rubriken närmast före rubriken närmast före 
3 a kap. 4 § 2015:405 3 a kap. 1 § 2015:405 3 a kap. 8 § 2015:405. 
3 a kap. 5 § 2015:405 rubriken närmast före 
3 a kap. 6 § 2015:405 3 a kap. 2 § 2015:405 
2 Senaste lydelse 2015:405. 
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SFS 2019:5624 §    En skolhuvudman ska anmäla till Statens skolverk vilka rektorer eller 

annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå befatt-

ningsutbildningen. 

5 §    Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan tas emot på 

utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att rektorer 

erbjuds plats i första hand. Bland rektorerna ska nyanställda rektorer priori-

teras. 

3 kap. Fortbildning3 

1 §    En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 kap. 1 § 

första stycket 2 bara om utbildningen knyter an till sådan utbildning som 

högskolan har examenstillstånd för. 

Fortbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om utbild-

ningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret för 

utbildningen som helhet. 

2 §    Syftet med fortbildningen är att rektorer och annan personal med mot-

svarande ledningsfunktion ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap. 

Statens skolverk ska i samband med beställning av fortbildningen ange de 

mål som ska gälla för utbildningen. 

4 §    Utbildningen ska 

1. bygga på relevanta delar av de kunskaper som rektorerna och annan

personal med motsvarande ledningsfunktion får inom befattningsutbildning-

en, och 

2. vara inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor.

5 §    För att få delta i fortbildningen krävs att rektorn eller annan personal 

med motsvarande ledningsfunktion har 

1. fullgjort befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning

eller fått en skriftlig redovisning enligt 2 kap. 9 §, och 

2. arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på

halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildningen. 

6 §    En skolhuvudman ska anmäla till Statens skolverk vilka rektorer eller 

annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå fort-

bildningen. 

7 §    Om samtliga anmälda till fortbildningen inte kan tas emot på utbild-

ningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att rektorer erbjuds 

plats i första hand. Bland rektorerna ska de som har fullgjort en utbildning 

som är äldre än en befattningsutbildning enligt 2 kap. prioriteras. 

4 kap. 

1 §4    Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning rektorer och annan 

personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem 

genomgått befattningsutbildningen. Detsamma gäller i vilken omfattning 

rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, för-

skola och fritidshem genomgått fortbildningen. 

3 Senaste lydelse 2015:405. 
4 Senaste lydelse 2015:405. 
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SFS 2019:562En högskola som anordnar befattningsutbildningen eller fortbildningen är 

skyldig att medverka i uppföljningen av utbildningen. 

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2019.

2. Det upphävda 3 a kap. gäller dock fortfarande för fortbildning som har

påbörjats före ikraftträdandet, dock längst till och med den 31 december 

2019. Vid tillämpningen av 3 a kap. ska med förskolechef förstås rektor för 

förskoleenhet. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 

Sofia Almqvist 

(Utbildningsdepartementet) 
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