
ÄLVÄNGEN. Sprickan 
mellan lärare och 
rektor blev till sist för 
stor.

Aroseniusskolans 
rektor, Robert Hulander, 
sa upp sig med omedel-
bar verkan.

– Vi har tillsammans 
med fack och personal 
hittat en intern lösning 
som träder i kraft inom 
kort, säger verksamhe-
teschef, Peter Madsen.

Robert Hulander har varit 
rektor på Aroseniusskolan i 
ett och ett halvt år. Proble-
men hopade sig tidigt. Förut-
om en skarp kritik från Skol-
inspektionen tvingas skolan 
anpassa sig till nya förutsätt-
ningar med betydligt färre 
elever.

– Elevunderlaget minskar 
med 15%, vilket gör att orga-
nisationen måste göra samma 
sak. Detta ska ske samtidigt 
som vi har ett sparbeting på 
5%. Självklart blir det stora 
förändringar och då blir det 
lätt motstättningar, förklarar 
Robert Hulander förtroen-
dekrisen.

Han har sin fostran i 
idrottsvärlden och väljer 
därför att förklara den senas-
te tidens händelse med sport-
termer.

– Om inte en coach får med 
sig sina spelare måste du göra 
något. Det finns ett antal al-
ternativ. Managern kan välja 
mellan att byta spelare eller 
coach. I det här fallet valde 
jag som coach att gå själv. Jag 
kände inte att jag ville vara 

kvar. Det är inte säkert att jag 
är rätt man för de utmaning-
ar som Arosenuisskolan står 
inför, förklarar Hulander.

Robert menar att skolan 
liksom samhället i övrigt går 
in i en ny tid. Det gäller att 
tänka i nya banor och våga 
prova nya arbetssätt.

– Jag har kanske drivit 
på vissa idéer för hårt, men 
det är lite av ödets ironi när 
kommunen nu satsar på att 
ge 350 elever en egen bärbar 
skoldator. Det är ursprungli-
gen min idé. Att föra in IT 
mer tydligt i skolan kommer 
att tvinga fram nya arbets-
sätt. Det måste även Arose-
niusskolan inse, säger Robert 
Hulander.

Skolinspektionen
Skolinspektionen riktade 
kritik mot tre huvudområ-
den. Arbetet med normer och 
värden, betyg och bedömning 
samt ledarskapet.

– Vi är överens med Robert 
om att detta arbete inte har 

varit tillräckligt bra. Vad det 
sedan beror på är vi också på 
det klara med. Att utveckla en 
skola där det finns en påtag-
lig förtroendekris mellan per-
sonal och rektor är ingen lätt 
sak. Det här var bästa tänk-
bara lösningen, säger Peter 

Madsen.
Förvaltningen får också 

beröm av huvudpersonen.
– De har stöttat mig hela 

tiden och vi har en bra sam-
talston, säger Hulander.

– Vi kommer att ta vårt 
ansvar och se till att hjälpa 

Robert att komma vidare, 
säger Madsen.

För Robert Hulander 
väntar nu semester och sedan 
vill han vidareutbilda sig med 
inriktning på problemlös-
ning. Han är inte främman-
de för att anta en ny utma-

ning.
– Nej, visst handlar det 

alltid om att vinna, men det 
är minst lika viktigt att klara 
en motgång.
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Gäller t.o.m. 8/3 2009 med reservation för 
slutförsäljning och lokala avvikelser.

Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com

Enkla
förändringar
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Bäddset
(ord. pris 179,-/st)

2 för 250,-

Rektor hoppar av Aroseniusskolan

Aroseniusskolan får en ny tillfällig skolledning. Förvaltningen har kommit överens med personal och fackliga representanter 
om en lösning terminen ut.

– Den interna kritiken blev 
för mycket

ÄlvängenAle Torg

Har du en het kompis?
Köp muggen hos oss...

Peter Madsen, verksamhets-
chef för grundskolan i Ale.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


