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NOL. Anders Nordgren 
blickar ut över skolgår-
den där han själv lekte 
som ung.

Nu är han tillbaka 
på Nolskolan, men i en 
helt annan roll.

Som ny rektor är det 
Anders som ska staka 
ut färdriktningen för 
skolans framtida verk-
samhet.

Anders Nordgren tillhör den 
unga generationen rektorer 
som Ale kommun rekryterat 
från de egna leden. Efter att 
ha varit en drivande kraft i 
förändringsarbetet på Him-
laskolan, som innebar att på 
kort tid lyckas skapa en fung-
erande F-9-verksamhet, var 
det flera i omgivningen som 
noterade Anders ledaregen-
skaper.

– Camilla Kauffeldt, som 
är rektor på Himlaskolan, 
sade till mig: Du måste bli 
rektor! Jag skickades på en 
förberedande rekryterings-
utbildning, som var färdig i 

februari. I juni fick jag sedan 
tjänsten som rektor på Nol-
skolan, säger Anders Nord-
gren.

Att Anders skulle bli en del 
av skolvärlden var emellertid 
ingen självklarhet. Han hade 
siktet inställt på den privata 
sektorn.

– Jag hade bestämt mig för 
att bli egenföretagare. Nu 
blev det inte så utan istället 
halkade jag in som elevas-
sistent och lärarvikarie på 
Bohusskolan under två och 
ett halvt år, berättar Anders 
Nordgren.

Åren på Bohusskolan fick 
honom att inse att skolmiljön 
ändå var något att satsa på. 
Som reserv blev han anta-
gen på Lärarhögskolan med 
inriktning på samhällsorien-
terade ämnen (SO).

– Jag trivdes verkligen 
som lärarassistent och för-
stod vilken viktig uppgift 
man fyllde. Jag fick uppleva 
barn med stjärnögon, det 
vill säga den glädje som en 
elev uttrycker när han eller 
hon lärt sig något nytt. Det 

har hela tiden varit drivkraf-
ten för mig. Jag vet också att 
många kollegor känner lika-
dant.

Efter högskolan 1998 sökte 
och fick Anders Nordgren en 
vikarietjänst på Furuskolan 
(nuvarande Himlaskolan) i 
Alafors. Vika-
riatet över-
gick i en fast 
tjänst redan 
året därpå.

– Jag blev 
kvar i sju år. I 
samband med 
chefsbytet och 
att Camilla 
Kauffeldt blev 
rektor öpp-
nade sig en 
möjlighet att bli SO-lärare på 
högstadiet. Vid detta tillfälle 
gavs jag också chansen att 
fungera som arbetslagsledare 
ihop med Mikael Ströberg, 
berättar Anders Nordgren.

Har ambitionen varit att 
en dag bli rektor?

– Ja, så är det. Jag var vika-
rierande rektor på halvtid på 
Madenskolan i våras. Det 

blev ett gyllene läge att testa 
på arbetet och något av en 
språngbräda. Jag fick många 
glada tillrop såväl från per-
sonal, elever och föräldrar 
under den perioden varför 
det stärkte mina ambitioner 
att vilja bli rektor.

Vad är 
det i rek-
torstjänsten 
som tilltalar 
dig?

– Jag har 
en tydlig 
bild över hur 
jag vill att en 
skola ska se 
ut. För att 
styra verk-
samheten dit 

du vill finns det ingen bättre 
position än just rektorsrol-
len. 

Vad kännetecknar en 
bra skola?

– Vi har tre viktiga upp-
gifter inom skolan. Det är 
att fostran, där alla vuxna har 
ett ansvar. Trygghet, det ska 
kännas bra för barnen att gå 
till skolan. Utbildning, vi ska 
jobba med lärandet. På det 
sistnämnda området tycker 
inte jag att det läggs tillräck-
ligt mycket fokus. Vi får inte 
bara fastna vid fostran och 
trygghet. Barnen gillar att vi 
sätter upp förväntningar på 
dem. Detta kan du, vi tror på 
dig! Då kommer även lugnet, 

arbetsron och tryggheten i 
skolan, menar Anders Nord-
gren.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är lugn, tydlig och 
genomtänkt. Jag tror och 
hoppas att jag har ett trevligt 
bemötande gentemot barn, 
föräldrar och personal.

Vad är din drömbild av 
Nolskolan?

– Att varje femte- och 
sjätteklassare har stenkoll på 

vad hon eller han kan och 
samtidigt har vetskapen om 
vad man bör jobba mer med. 
Det är oerhört värdefullt när 
eleven har den kunskapen 
om sig själv.

Hur känns det att vara 
tillbaka på Nolskolan, där 
du själv var elev en gång i 
tiden?

– Vissa ansikten känner 
man igen och det är kul. 
Sedan får jag en déja vu-känsla 
när jag går in i idrottshallen. 
Som verksamhet känner jag 
dock inte igen mig och tur 
är väl det. Det har naturligt-
vis skett en utveckling under 
årens lopp, avslutar Anders 
Nordgren.

Hem till gården! 
– Anders Nordgren är ny rektor på Nolskolan

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anders Nordgren är ny rektor på Nolskolan, där han själv 
gick i skolan som barn. Anders har tagit över chefsrollen 
efter Tibor Ragnmark.

ANDERS NORDGREN
Ålder: 36
Bor: Alafors
Familj: Hustrun Mikaela och barnen 
Rasmus, 12, och Jonatan, 8.
Intressen: Fotboll, IT, samt småpill 
hemma med huset och bilen.

Favoritämne i skolan: Matematik, 
idrott samt SO.
Äter helst i bamba: Köttfärssås 
och spaghetti. Jag tycker för övrigt 
vi har väldigt bra mat i kommunens 
skolmatsalar.

7 SNABBFRÅGOR
Sommarlov – Vinterlov
Rektor – Lärare
Kräftor – Grillkött
Nolvarvet – Hängmattan
Mejl – Telefon
Rock – Klassiskt
Bok – Film
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Det är vi som säljer bostäder i ditt område.

Hans GötestamBirgitta Ström Fredrik Hellberg

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

3:A BOHUS
Fräsch och trevlig lägenhet på högsta våningen, centralt belägen med
närhet till service och kommunikationer. Ca 15 min till Göteborg och

härlig balkong med kvällssol. Vån. 3/3. 78 kvm. 
Avg. 3.880:- Pris 590.000:- eller högstbjudande. Visas 2/10 boka visningstid.

Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

3:a med balkong!
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ALE, ÄLVÄNGEN: I BARNVÄNLIGA MADEN!

I Älvängens mest populära område för barnfamiljen med förskola 
och skola inom området ligger denna välskötta villa (kedjehus) om 
4 rum & kök. Luftvärmepump = billigt boende. Garage. Uthus på 
tomten. Nära till  kommunal service, utmärkta kommunikationer. 
Mäklare: Lars-Inge Petersson 0705-414186.
• Beg. pris: kr 1.450.000 kr eller bud.
• Öppen visning lördag 4 oktober kl 12-13.
• Adress: Svalörtsvägen 16, Älvängen.


