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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2015-03-02 och gäller från höstterminen 2015
vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Behörighetskrav är tjänst som rektor, biträdande rektor eller förskolechef
Lärandemål
Efter studierna skall den studerande visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att leda arbetet
med att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål
för att fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar åvilar rektor i kommunala och fristående
skolor.
Efter genomgången utbildning skall rektor/förskolechef
visa god kunskap om skolans och förskolans styrsystem och dess utformning, skolväsendets
utformning och dess grundläggande värderingar som rektors/förskolechefs myndighetsuppdrag enligt
gällande författningar
visa god kunskap om rättsystemet uppbyggnad, rättskällor och juridiska metoder samt god förmåga att
använda rättskällor för att lösa juridiska problem inom verksamheten
visa god kunskap om de stats- och förvaltningsrättsliga principer som har betydelse för verksamheten
vis god förmåga att granska och bedöma hur väl den egna verksamheten uppfyller vad som stadgas i
skolförfattningen
visa god förmåga att förmedla, förankra och tillämpa kunskaper om de författningar som rör alla barns
och elevers rättigheter och rektors/förskolechefs skyldighet att tillförsäkra dem dessa. Elever i behov
av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas
visa god förmåga att göra avvägningar och bedömningar i arbetet med hänsyn tagen till elevernas
rättssäkerhet och till de vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter som är relevanta i det enskilda
fallet
visa kunskap om relevanta författningar för verksamheten, utöver skolförfattningarna, samt de
internationella överenskommelser som har betydelse för verksamheten

Innehåll
Översikt över rättsområden samt relevanta skol- och andra författningar som är av vikt för
rektors/förskolechefens fullgörande av det nationella och det lokala uppdraget. Tillämpningar av
ovanstående.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker fortlöpande i form av skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och/eller i grupp.
Vid examination i grupp skall underlaget vara sådant att de enskildas prestationer kan särskiljas.
Samtliga utbildningstillfällen - som oftast sker i internatform - är obligatoriska eftersom examinerande
inslag förekommer.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). SFS 2008:643
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen,
som trädde i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i den statliga befattningsutbildningen för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer
som regleras i SFS 2008:643.

