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BOHUS. Rektorerna har 
kommit och gått på 
Bohusskolan under det 
senaste årtiondet.

Förhoppningsvis kan 
Maria Nebel tillföra den 
kontinuitet och trygga 
hand som verksamhe-
ten suktar efter.

– Bohusskolan ska 
bli lite mer av allt det 
positiva, säger Nebel 
till lokaltidningen.

Maria Nebel har en intressant 
och i många fall annorlunda 
bakgrund. Hon är född i Syd-
afrika, har en tyska pappa och 
en svensk mamma. Till Sveri-
ge kom hon vid åtta års ålder 
och det var först då som hon 
lärde sig svenska.

– Vi flyttade till Västerbot-
ten och senare till Norrbot-
ten, så det var där som jag till-
bringade min ungdom, säger 
Maria.

1994 flyttade Maria Nebel 

till Falkenberg, samma år 
som hon blev färdigutbildad 
lärare. Efter ett antal år som 
grundskolelärare fick hon 
2001 förmånen att gå en för-
beredande utbildning för rek-
torer. I januari, två år senare, 
blev Maria Nebel rektor för 
en F-9-skola i Falkenberg.

– Jag har blivit kvar i Fal-
kenberg fram till nu, förutom 
en avstickare som jag gjorde 
till Afrika 2005. Under ett 
års tid var jag rektor för den 
svenska skolan i Mocam-
bique. Det var häftigt! På 
skolan fanns 60 barn i åldern 
2-16 år.

Förra året träffade Maria 
Nebel sin nuvarande sambo 
Magnus. Långsökt skulle 
man kunna påstå att det är 
orsaken till att Bohusskolan 
nu har fått en ny rektor.

– Eftersom familjeföre-
taget han arbetar i finns på 
Tjörn bestämde vi oss i våras 

för att bygga hus på Getskär. 
Det var anledningen till att 
jag började söka nytt jobb i 
den här regionen.

I unga år var det på inget 
sätt självklart att skolan skulle 
bli hennes arbetsplats. Tan-
karna gick faktiskt i direkt 
motsatt riktning.

– Jag var inne på något som 
hade med ekonomi att göra 
eller juridik, säger Maria.

Att det ändå blev skolan 
förklarar hon så här:

– Jag ville jobba med något 
som kändes viktigt. Skolan 
är viktigt för väldigt många 
människor och då kände jag 
att jag ville bidra med min del. 
Jag trivs dessutom väldigt bra 
med att ha mycket kontakter 
och som lärare och rektor 
måste du göra det.

Vad är det som attrahe-
rar dig i rollen som skol-
ledare?

– Som rektor kan du på-
verka lite mer övergripande 
rent strukturellt. Jag gillar 
att jobba ihop med andra 
personer, lyssnar gärna till 
vad andra har att säga vad 
det gäller verksamhetens ut-
veckling. Som ledare måste 
du emellertid ibland ta beslut 
som inte passar alla. De flesta 
uppskattar dock att du tar ett 
beslut och även om de inte 
gillar det, så vet de i alla fall 

vad som gäller, säger Maria 
Nebel.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Min tidigare personal 
beskrev mig som närvaran-
de, tydlig och glad. Jag tror 
att kan man skratta och vara 
glad på sin arbetsplats så gör 
man ett bättre jobb. Däremot 
handlar det inte om att skrat-
ta bort problem, dem ska man 
ta tag i.

Vad är din vision för Bo-
husskolan?

– Bohusskolan ska vara en 
skola där vi drar åt samma 
håll och jobbar mot ett ge-
mensamt mål. Man ska vara 
stolt att vara elev, personal 
eller förälder till barn på Bo-
husskolan. Vi ska vara lite mer 
av allt det positiva. Lite mer 
ordning, lite mer hjälp till 
dem som behöver det, liter 
mer glädje och visa lite mer 
respekt för varandra. Det är 
några goda exempel, säger 
Maria Nebel.

Vad är din viktigaste ar-
betsuppgift för tillfället?

– Allra först ska jag presen-
tera mig för alla elever. Jag ska 
också lära känna personalen 
och få till mig vad de tycker 
är aktuellt just nu, avslutar 
Maria Nebel.

JONAS ANDERSSON

Ny rektor har landat på Bohusskolan
– Maria Nebel ska tillföra kontinuitet

Maria Nebel är nytillträdd rektor på Bohusskolan, skolår 7-9.

MARIE NEBEL
Ålder: 37
Bor: Falkenberg, men bygger just nu 
hus på Getskär.
Familj: Sambo och två pojkar, Isak, 
10, och Emanuel, 6.
Intresse: Familjen, musik och god 
mat.
Ser på tv: Nyheterna och inred-

ningsprogram.
Semesterdröm: Sydafrika.
Favoritämne i skolan: Matematik 
och musik.
Motto i livet: ”Våga göra saker som 
du tror på”.
Aktuell: Som ny rektor på Bohus-
skolan (7-9).

5 SNABBFRÅGOR

Teater – Film
Mejl – Telefon
Kaffe – Vatten
Tv-soffan – Gymet
Sommar – Vinter


