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– få ryggmassage 
(värde 240:-) 

alt färgning av ögonbryn 
med omformning 

(värde 190:-) 

PÅ KÖPETPÅ KÖPET

BOKA VALFRIBOKA VALFRI 
ANSIKTSBEHANDLINGANSIKTSBEHANDLING
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Starta ett friskare liv
Mivitotal
- ett komplett kosttillskott med mer 
än 100 vitaminer och mineraler. 
Allt du behöver för att orka

1 lit.1 lit.

2205:-05:-
Ord. pris 235:-

Heléne Cadbro Bernhards-
son tar emot på tjänsterum-
met på Mor Annas Förskola, 
som är den största verksam-
heten av de tre hon ansvarar 
för. På Mor Annas Förskola 
går drygt 70 barn i åldern 1-
6 år. Det ska jämföras med 
Starrkärr som har 55 barn 
och Lövåsvägen som omfat-

tas av två yngreavdelningar 
(1-3 år) med 30 barn.

– Detta är ett spännande 
uppdrag då det är tre försko-
lor med olika inriktningar. 
Det finns inga planer på att 
forma en gemensam profil 
för de respektive verksamhe-
terna, utan de ska även fort-
sättningsvis få leva sina egna 

liv. Starrkärr har mycket 
uteaktiviteter, på Mor Annas 
Förskola är inriktningen 
rörelse, hälsa och matematik. 
Vad det gäller Lövåsvägen 
ligger tonvikten på trygghet 
och struktur på den nivå där 
yngrebarnen befinner sig.

Heléne Cadbro Bern-
hardsson har en bakgrund 
inom det privata näringsli-
vet och utbildningen som 
ekonom kommer hon med 
all säkerhet få nytta av i rollen 
som rektor. 

– Det känns som om att 
jag knyter ihop säcken med 
denna typ av arbete.

Efter att ha arbetat som 
marknadsförare på Gulins 
och senare på Handelsban-
ken valde Heléne att skola 
om sig efter sin mammale-
dighet. Efter avslutad för-
skollärarutbildning fick hon 
arbete på Garnvindeskolan i 
Skepplanda 1999.

– Jag har alltid trivts i 
klassrumssituationen och 
att få arbeta med barn. I 
min ungdom tjänstgjorde 
jag bland annat fyra år som 
musiklärare på Tingbergs-
skolan, förklarar Helené.

Under sina 10 år på Garn-
vindeskolan har Heléne 
Cadbro Bernhardsson vid 
ett antal olika tillfällen vika-
rierat som rektor, men även 

varit utlånad till Surte och 
Älvängen.

– Det har i sin tur resul-
terat i att jag har genomfört 
ledarskapsutbildningar inom 
GR och på Pedagogen. Av 
den anledningen kändes det 
naturligt att söka den här 
tjänsten när den dök upp.

Beskriv dig själv som 
chef?

– Jag är tydlig, rak och 
strukturerad. Jag hoppas 
att jag är en lyssnande chef 
eftersom det är en egenskap 
som jag själv värdesätter 
högt. Jag är inte konflikträdd 
och jag driver gärna en idé, 
men har samtidigt förståelse 
för att det finns medarbetare 
som har andra idéer.

Hur kommer det att 
märkas att du är ny chef för 
verksamheten?

– Utan att i detalj veta hur 
det har fungerat tidigare, så 
lägger jag stor vikt vid infor-
mation. Brukarna, i det här 
fallet föräldrarna, ska få den 

information som de kan för-
vänta sig. Vad jobbar vi med? 
Vad är vårt mål? Hur ser 
vår profil ut? För mig är det 
självklart.

Det blåser snåla vindar 
i den kommunala ekono-
min, hur påverkar det er?

– Året som gick var tufft 
och det präglar innevarande 

år och den budget som 
ligger. Vi måste tänka oss 
för och rätta mun efter mat-
säck, avslutar Heléne Cadbro 
Bernhardsson.

Ny chef som trivs i rollen
– Heléne ansvarar för tre förskolor

PÅ MOR ANNAS FÖRSKOLA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Heléne Cardbro Bernhardsson är ny chef för tre förskolor i 
kommunen; Mor Annas, Lövåsvägen och Starrkärr.

HELÉNE CADBRO BERNHARDSSON
Ålder: 48.
Bor: Lilla Edet.
Familj: Gift med Ulf, sönerna Emil, 17, 
Fredrik, 15.
Intressen: Skidåkning är ett gemen-
samt familjeintresse. Sommartid 
kretsar det mesta kring havet då vi 
har ett sommarhus på Hamburgö i 
norra Bohuslän.
Äter helst: Jag njuter gärna av en 
god köttbit.
Favoritmusik: Jag är allätare. Efter-
som det finns två tonårskillar i huset 

så spelas det all slags musik, allt 
från pop till klassiskt.
Det bästa med Ale: Närheten till 
naturen är slående. Kommunens 
geografiska placering ger också en 
närhet till storstaden. Sedan tycker 
jag att det är ett väldigt trevligt 
klimat.
Aktuell: Som ny rektor/förskolechef 
för Mora Annas förskola, Lövås-
vägens förskola och Starrkärrs 
förskola.

ALAFORS. Det är hennes första fasta rektorsjobb, 
som ansvarig för de tre förskolorna, Starrkärr, 
Mor Annas och Lövåsvägen i Alafors.

Frågan var emellertid inte om utan när Heléne 
Cadbro Bernhardsson skulle inta chefsstolen.

– Jag tycker det är stimulerande att få med mig 
människor på en idé, att se helheten och ha en 
övergripande bild över hur verksamheten fungerar, 
säger Heléne till lokaltidningen.

5 SNABBA
Bil – Buss
Kaffe – Te
Telefon – Mail
Vinter – Sommar
Bok – Film


