
GÖTA. Cirkeln är sluten 
för Ingrid Darell Hven-
felt.

Nu är hon tillbaka 
där hon började sitt 
yrkesliv – i Lilla Edets 
kommun.

Ingrid ska jobba halv-
tid som rektor för Ryr-
sjöns Montessoriskola, 
resterande tid ska hon 
ägna åt övergripande 
kvalificerat ledningsar-
bete.

Ingrid Darell Hvenfelt be-
stämde sig redan i unga år för 
att hon skulle bli lärare. 

– Jag skulle bli gymnastik-
lärare, men ändrade mig fak-
tiskt. Jag tänkte att jag nog 
skulle bli ganska less på att 
gå i en gymnastiksal efter tio, 
femton år. Istället utbilda-
de jag mig till lågstadielärare 
och fick anställning på Fuxer-

naskolan i början av 70-talet, 
berättar Ingrid Darell Hven-
felt.

Hon blev kommunen 
trogen i 20 år innan hon flyt-
tade till Tjörn. Redan efter 
två år på sin nya arbetsplats 
blev Ingrid ombedd att vika-
riera som rektor och däref-
ter har skolledaruppdragen 
avlöst varandra.

– Jag fick vara med om 
att bygga upp en helt ny 0-
9-skola på Tjörn. Högstadiet 
fanns, men den skulle länkas 
samman med ett nybyggt låg- 
och mellanstadie, förklarar 
Ingrid och fortsätter:

– Jag blev anställd som 
projektledare och rektor. Jag 
lärde mig mycket under den 

här perioden. Skolan byggdes 
upp efter den pedagogiska idé 
som vi arbetat fram.

Fridas Hage, som skolan 
döptes till, valde hon dock att 
lämna efter några år och blev 
1998 rektor för Strandskolan, 
en fristående montessoriskola 
i Kungälv.

– På Fridas Hage drunkna-
de jag i administrativt arbete, 
jag hade behövt coacha och 
tydliggöra den pedagogiska 
idén på ett helt annat sätt än 
vad som blev fallet. Jag hade 
heller inte krafter att föränd-
ra arbetssituationen och istäl-
let flyttade jag på mig, säger 
Ingrid.

Tjänsten på Strandskolan 
innebar helt nya upplevelser 

för Ingrid Darell Hvenfelt.
– Dels var det första gången 

som jag arbetade på en frisko-
la som drevs av ett föräldrako-
operativ, dels fick jag komma i 
kontakt med montessoripeda-
gogiken. Det var en fantastisk 
tid och alla jobbade verkligen 
hårt för skolans bästa.

Efter sejouren på Strand-
skolan väntade nästa utma-
ning när Ingrid Darell Hven-
felt rekryterades till Vittra 
Utbildning. 

– Man blir på något sätt 
intresserad av att utmana 
sig själv, som det innebär att 
komma till nya arbetsplatser. 
Det är berikande, lärorikt och 
man får andra perspektiv på 
tillvaron.

Ett avstamp från skolvärl-
den hann Ingrid Darell Hven-
felt med innan hon sökte 
och fick jobbet i Lilla Edets 
kommun. Under två års tid 
var hon verksamhetsledare på 
Galterö och anställd på Maj-
blommans Riksförbund.

– Anledningen att jag sökte 
den här tjänsten var inte att 
jag längtade tillbaka till Lilla 
Edet, det var snarare att ar-
betsuppgifterna lät väldigt sti-
mulerande.

Vad är det som tilltalar dig i 
montessoripedagogiken?

– Det är en välkomnan-
de miljö, som är barnvänlig. 
Man tar tillvara på de olika 
faser som varje individ befin-
ner sig i. Pedagogiken är kon-

kretiserande, så att eleven får 
en förståelse till den kun-
skap som de inhämtar. Man 
lotsar barnen på ett väldigt 
bra sätt.

Är det stor skillnad att 
arbeta på en kommunal 
skola jämfört med en fri-
skola?

– Vi vill samma sak, att 
skapa en bra skola för barnen. 
Jag tror att man har lärt sig 
av varandra och skillnaderna 
blir mindre och mindre, säger 
Ingrid och avslutar:

– Vad jag tycker är roligt 
med Lilla Edets kommun 
är att man arbetar intensivt 
med skolutveckling och att 
det finns en stark vilja till yt-
terligare förbättringar inom 
skolan. Det är jättepositivt!

FOTNOT. Ryrsjöns Montessoriskola är 
en f-6-skola som har cirka 100 elever.
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LILLA EDET. Ulf Wet-
terlund har lämnat två 
motioner till folkpar-
tiets landsmöte, som 
äger rum 7-9 septem-
ber i Västerås.

Den första motionen 
handlar om kvalitets-
säkringssystem och 
den andra om ett mil-
jöledningssystem inom 
folkpartiets organisa-
tioner.

– Det är framförallt 
den sistnämnda motio-
nen som jag hoppas jag 
ska få gehör för. Här 
har vi chansen att ta 
initiativ och sticka ut 
bland övriga partier, 
säger Wetterlund till 
Alekuriren.

Rubrikerna för Ulf Wetter-
lunds motioner till det kom-
mande landsmötet lyder 
enligt följande:

• Vinn tid och röster på att 

göra rätt saker på rätt sätt!
• Miljöledningssystem 

inom folkpartiets organisa-
tioner.

– Vad det gäller förslaget 
om miljöledningssystem är 
det en kopia på den motion 
som jag har lämnat till Lilla 
Edets kommun, säger Wet-
terlund.

Ulf Wetterlund anger fem 
skäl att ha ett system för kva-
litetssäkring:

• Tydlig ansvarsfördel-
ning och klara spelregler

• Bättre ordning och 
reda

• Alla gör rätt saker och 
på rätt sätt

• Vi blir bra på ständiga 
förbättringar

• Fler nöjda och trogna 
väljare

I sitt yrkande vill han att 
landsmötet uppdrar åt par-
tistyrelsen att utreda möj-
ligheten att införa ett lämp-
ligt kvalitetssäkringssystem 
för sina samtliga organisa-

tioner.
Miljöledningssystemet 

kan enligt Ulf Wetterlund 
med fördel göras enkelt och 
anpassas för folkpartiets or-
ganisationer. Miljödiplome-
ring eller miljöcertifiering 
kan vara ett bra sätt att visa 
omgivningen att man har 
ett väl fungerande miljöled-
ningssystem.

Ulf Wetterlund avverkar 
nu sitt tredje och förmod-
ligen sista landsmöte i folk-
partiets tjänst. Han kommer 
att få vara med när Lars Lei-
jonborgs efterträdare ska 
väljas.

– Det blir Jan Björklund 
från Skara. Vi från västra 
Sverige är väldigt nöjda med 
valet, säger Wetterlund och 
avslutar:

– Jan Björklund har 
mycket energi och är målin-
riktad. Jag tror att vi kommer 
att få se ett positivt resultat.

JONAS ANDERSSON

Wetterlund motionerar till fp:s landsmöte
LILLA EDET. Ulf Wet-
terlund (fp) avgår som 
förtroendevald leda-
mot i Lilla Edets kom-
munfullmäktige.

Han avgår även 
som gruppledare för 
Folkpartiet liberalerna 
Lödöse/Lilla Edet.

– Efter tio år på den 
här nivån känns det 
lagom att dra sig till-
baka. Nu vill jag kunna 
ägna mer tid åt famil-
jen, mitt nystartade 
företag och nya intres-
santa framtidsprojekt, 
säger Wetterlund till 
lokaltidningen.

En bidragande orsak till att 
Ulf Wetterlund väljer att 
träda tillbaka är att Anders 
Wallin, ordförande i nämn-
den för kultur och fritid, ska 
ges möjlighet att bli invald 
som ledamot i kommunfull-
mäktige.

– Som ordförande för 

Upplevelsenämnden bör 
man finnas med i kommun-
fullmäktige för att debattera 
de frågor som berör uppdra-
get, säger Ulf Wetterlund.

Vem blir ny gruppledare?
– Det pågår diskussioner i 

partiet och jag hoppas att det 
skall vara klart till december 
månads kommunfullmäkti-
ge, säger Wetterlund.

Du har ett nystartat före-
tag, vad innebär det?

– ULW Miljö & Teknik 
har jag döpt företaget till, 
vars verksamhet inriktar sig 
på miljö- och kvalitetsled-
ningssystem. Jag hjälper fö-
retag med att ta fram rikt-
linjer och rutiner som rör 
miljö- och kvalitetsfrågor. 
Sedan den förste augusti ar-
betar jag på Alebyggen i pro-
jektform och leder kvalitets-
ledningssystemet FR 2000, 
precis på samma sätt som jag 
tidigare gjort hos Leifab och 
Solhaga Fastigheter, avslutar 

Ulf Wetterlund.

Ulf Wetterlund (fp) 
lämnar politiken

Ulf Wetterlund (fp) avgår 
som fullmäktigeledamot och 
gruppledare för Folkpartiet 
liberalerna Lödöse/Lilla Edet.

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Är ny 
rektor på 
Ryrsjöskolan 

PÅ RYRSJÖSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ingrid Darell Hvenfelt är ny rektor på Ryrsjöskolan i Göta. 
Halva sin arbetstid ska hon ägna rektorstjänsten, den andra 
halvan ska hon jobba med övergripande kvalificerat lednings-
arbete.

INGRID DARELL HVENFELT
Ålder: 56.
Bor: Spekeröd.
Familj: Två vuxna barn, Rickard, 30, 
Frida, 26.
Intressen: Jag är mer skogs- än 
havsmänniska. Just nu är det mycket 
svampplockning som gäller. Sedan 
håller jag på att renovera ett gam-
malt torp och är snart färdig med 
det. Det fattas bara en glasveranda. 

På vintern blir det en del utförs-
åkning.
Musik: Jag gillar Stevie Wonder, 
Elton John och tycker om att lyssna 
på irländsk musik.
Favoritämne i skolan: Utan tvekan 
gymnastik.
Äter helst: Då säger jag fisk.
Motto i livet: Det riktigt viktiga ser 
du bara med hjärtat.
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Ingrid Darell Hvenfelt har hittat hem


