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Vill du bo bekvämt och modernt med 
naturen omkring dig och samtidigt nära 
till stad och shopping?

I anslutning till Vättlefjälls naturområde med gångavstånd till 
Surtesjön bygger vi 43 nya fräscha lägenheter på 2-4 rum och 
kök med yta från 58 till 98 kvm. Lägenheterna får balkong eller 
uteplats och garage kommer att fi nnas i källarplan.
Preliminär infl yttning hösten 2009. 

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Solveig Strand, säljansvarig
Telefon: 031-704 56 09
E-post: solveig.strand@riksbyggen.se

Utsiktsläge i Bohus

@

ÄLVÄNGEN. Robert 
Hulander har tydliga 
idéer om hur han vill 
utveckla den svenska 
grundskolan.

För ett drygt halvår 
sedan tillträdde han 
tjänsten som rektor 
på Aroseniusskolan i 
Älvängen, men han har 
redan hunnit sätta sin 
prägel på verksamhe-
ten.

– Vi står inför ett 
vägskäl inom skolans 
värld. Ska vi fortsätta 
i gamla hjulspår eller 
ska vi se framtiden an 
med nya ögon? undrar 
Robert Hulander.

Det är en äkta ”Hisingspöjk” 
som har tagit plats i rektors-
rummet på Aroseniusskolan. 
Efter sju och ett halvt år som 
skolledare i Partille föll valet 
på Ale kommun, där han intog 
sin chefsposition vid termins-
starten i höstas.

– Jag trivs utmärkt. Barn- 

och ungdomsförvaltningen är 
inne i ett spännande läge med 
en ny förvaltningschef och en 
ny teamorganisation som ny-
ligen har sjösatts. Man har 
slopat de olika skolområde-
na och ger istället varje enhet 
chans att utvecklas. Jag gillar 
det teamledarskap som ef-
tersträvas, det ligger i tiden, 
säger Robert Hulander.

Robert Hulander började 
att arbeta inom skolans värld 
på 80-talet, då som lärare 
och speciallärare på högsta-
diet. Därefter blev det av-
stick till det privata näringsli-
vet, han sysslade med grafisk 
produktion inom tidnings-
branschen.

– År 2000 fick jag en förfrå-
gan om att bli rektor i Partil-
le. Jag valde att tacka ja efter-
som jag hade många idéer om 
hur jag ville att skolan skulle 
utvecklas, dessutom hade jag 
skapat mig ett viktigt utanför-
perspektiv.

När sedan Ale kommun 
hörde av sig och efterfrågade 

hans tjänster blev 
det en ny utma-
ning som lockade 
Robert Hulander.

– Jag läste in mig 
om skolan, kollade 
enkäter som hade 
gjorts. Jag förstod 
att Aroseniusskolan 
var en framgångsrik 
skola, som emeller-
tid börjat darra lite 
grann. Den behöv-

de utvecklas på olika sätt och 
det attraherade mig, säger 
Robert.

Vad är det som tilltalar 
dig i rollen som rektor?

– Det är chansen att få på-
verka helheten. Som lärare 
kan du utveckla en grupp eller 
ett arbetslag, men som rektor 
har du helhetsperspektivet.

Kan du beskriva dig själv 
som ledare?

– Jag vågar gå in i situatio-
ner när det behövs, jag tvekar 
aldrig. Jag är tydlig med vad 
jag vill och vad jag står för.

Vad är det som är så spän-
nande med skolans värld?

– Det är att få se barn och 
ungdomar utvecklas. Jag har 
lång erfarenhet som fotbolls-
tränare och vet att det är kol-
lektivet som är viktigt, samma 
sak är det inom skolan. Klas-
sen är viktig för de så kallade 
stjärnorna. Alla måste få möj-
lighet att utvecklas från den 
nivå där de befinner sig, säger 
Robert Hulander.

Du har en vision om en 
annorlunda skola, hur ser 
den ut?

– Jag tror inte vi kan ha 
kvar modellen med en klass, 
en lärare och en undervis-
ningsform.I en grupp med 25 
elever finns det många olika 
intressen att ta hänsyn till. 
Dagens ungdomar är vana 
vid att få välja och det måste 
finnas möjlighet att göra det 
även i skolan, vad det gäller 
inriktning och omfång.

Vad är din inställning till 
friskolor?

– Konkurrens är bra och 
stimulerande om man tar den 
på rätt sätt. Jag ser det som 
en utmaning och kommunens 
skolor tvingas vässa sina pro-
filer, avslutar Robert Hulan-
der.

JONAS ANDERSSON

Aroseniusskolan har fått en ledare 
med tydliga mål
– Robert Hulander är rektorn med visioner

snabbfrågor till Robert…
Matte eller Engelska

På spåret eller Let's dance

Telefon eller Mejl

Fotboll eller Teater4
ROBERT HULANDER
Ålder: 52.
Bor: Hisingen.
Familj: Sambo och dottern Emma, 3 
år. Det väntas dessutom tillökning i 
familjen i juni.
Intresse: "Idrott, framförallt fotboll. 
Jag har varit spelare och ledare i 
Lundby IF under många år."

Favoritmat i bamba: Spaghetti och 
köttfärssås.
Viktigaste ägodel: Det är min dator.
Förebild: Min morfar.
Tre ord som beskriver Ale: Utveck-
lingsoptimism, idrottsengagemang 
och naturen.

Robert Hulander har arbetat som rektor på Aroseniusskolan i ett drygt halvår. Robert har 
tydliga mål och visioner om hur han vill att skolan ska utvecklas.


