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NÖDINGE. Han är 
ödmjuk, men ändå 
tydlig med vad han vill.

Kyrkbyskolans rektor 
Joakim Östling stor-
trivs i rollen som skol-
ledare och gör ingen 
hemlighet av hur roligt 
han tycker att det är.

– Det är viktigt att 
visa eleverna och per-
sonalen hur skoj jag 
tycker mitt arbete är.

Som efterträdare till den ka-
rismatiske Peter Madsen har 
Kyrkbyskolan fått en ny pro-
filstark rektor. Joakim Östling 
tillträdde tjänsten den första 
april och har nu blivit ordent-
ligt varm i kläderna. Hans en-
tusiasm och arbetsglädje går 
inte att ta miste på.

– Jag var tidigare lagleda-
re på skolan och ansvarade för 
en del organisationsföränd-
ringar. Jag trivs med att på-

verka och samtidigt vara en 
del i skolans utveckling, säger 
Joakim Östling.

Från Västerås till Göte-
borg flyttade Joakim 2001. 
Det var hustruns juriststudier 
som fick honom att flytta till 
västkusten.

– Jag trivs jättebra och har 
så gjort från första början, 
säger Joakim.

I Västerås arbetade Joakim 
Östling på en profilskola med 
matematikinriktning. När 
han sedan flyttade till Sveri-
ges framsida blev det Kyrkby-
skolan som fick ta del av hans 
tjänster.

– Det är inget jag har 
behövt ångra.

Det är med stolthet i 
rösten som han beskriver 
den arbetsplats som han nu 
är ansvarig för. Joakim upp-
lever stämningen på Kyrkby-
skolan som mycket god.

– Vi hade ingen i perso-
nalgruppen som slutade inför 

det här läsårets början. Jag 
anser att Kyrkbyskolan är en 
skola med ett trevligt klimat 
där elever och personal gärna 
pratar med varandra. Jag får 
ofta höra av besökande eller 
vikarier att det är en trevlig 
stämning på skolan.

Beskriv din ledarprofil?
– Jag vill hela tiden visa att 

jag tror och lyssnar på min 
personal och mina elever. 
Samtidigt ska jag försö-
ka utmana dem och visa att 
jag tror att de klarar av ut-
maningarna. Den här frågan 
skulle du egentligen ställa till 
ungdomarna och de som ar-
betar här. Det är ju de som vet 
hur jag är som ledare.

Var det en svår omställ-
ning att gå från läraryrket 
och bli rektor?

– Det har gått över förvän-
tan. Jag känner att jag har fått 
det mandatet som krävs av 
personalgruppen.

Har du upplevt någon 
svårighet att ta över efter 
Peter Madsen, som inne-
hade rektorstjänsten under 
en lång följd av år?

– Nej, inte alls. Jag har mer 
tagit vid rodret än att försökt 
styra skutan åt ett annat håll. 
Samtidigt är det viktigt att stå 
på egna ben och ta beslut ut-
ifrån mina egna tankar och 
värderingar.

På fritiden har Joakim Öst-
ling återupptagit sin inneban-
dykarriär. Det kan han tacka 

sin kollega Ola Hansson för. 
Numera är Joakim spelande 
ordförande i Högsbo AIK. 
Dessutom brukar han även 
svinga golfklubban när till-
fälle ges.

– Faktum är att jag spela-
de golf på heltid under åren 
1993-95. Jag var med på den 

skandinaviska golftouren. Nu 
för tiden sker golfspelandet 
enbart på hobbynivå. Jag är 
med i Nödinge GK:s elitlag 
och deltar i seriespelet. Det 
är förbaskat roligt, förklarar 
Joakim Östling.

Det råder ingen tvekan om 
att Joakim Östling har gjort 

sig rejält hemmastadd på 
västkusten och att han också 
känner sig bekväm i rektors-
stolen på Kyrkbyskolan.

Joakim stortrivs som rektor på KyrkbyskolanJoakim stortrivs som rektor på Kyrkbyskolan
– Flytten till västkusten har han inte ångrat
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Joakim Östling trivs utmärkt i rollen som rektor på Kyrkbyskolan. Han tillträdde tjänsten i 
våras efter Peter Madsen som numera är verksamhetschef för grundskolan i Ale kommun.JOAKIM ÖSTLING

Ålder: 35.
Familj: Frun Jenny.
Bor: Göteborg.
Fritidsintressen: Golf, innebandy, 
vetenskap.
Passion: Dykning. Jag delar det 
intresset med min fru. Över jul- och 
nyårshelgen ska vi åka till Mexico 
för att dyka.

Favoritämne i skolan: Matematik.
Älsklingsrätt: Tonfisk med peppar-
rotssås.
Favoritmusik: Jag är ett grymt 
stort U2-fan. Jag missar inte gärna 
en konsert med dem.
Bonusinformation: Joakims pappa 
Jan har spelat elitseriehockey med 
AIK och Västerås IK.

Byx- & jackdagar

Älvängen Tel. 0303-74 60 12

Herrbyxor 100 kr rabatt.
Oscar Jacobson | Melka | Jarl | Parklane | Boomerang

Herrjackor 100-200 kr rabatt.
Boomerang | Sebago | Melka | Parklane | Petroff | Jofama | Tenson

Damjacka
Olé

Ord. pris 1.195:-

NU 698:-


