
2009  |   vecka 34  |   nummer 28  |   alekuriren 7

ÄLVÄNGEN. Skarp kritik 
från Skolinspektionen 
i dess senaste rapport 
och en företrädare som 
lämnade sitt uppdrag 
på grund av samarbets-
svårigheter med perso-
nalen.

Fakta som skulle 
kunna få vem som helst 
att rygga tillbaka, men 
inte Carina Olsson som 
tackade ja till erbjudan-
det att bli ny rektor på 
Aroseniusskolan.

– Jag känner mig 
snarare triggad och ser 
mitt nya arbete som en 
spännande utmaning, 
säger Carina till lokal-
tidningen.

Carina Olsson har ett mång-
årigt förflutet som lärare och 
utvecklingspedagog i Lilla 
Edets kommun. 2007 fick 
hon en förfrågan om att bli 
rektor för Nya Skolan i Lilla 

Edet – kommunens första 
friskola.

– Det var en chans jag 
inte kunde tacka nej till. Det 
var väldigt roligt att få vara 
med och starta upp en helt 
ny skola och definitivt inget 
jag ångrar, säger Carina som 
trots sin ringa tjänstgörings-
tid började söka arbete på 
annat håll.

– Eftersom jag bor i kom-
munen kände jag att jag inte 
bara kunde vara Carina. Jag 
ville bort från offentligheten 
i Lilla Edets kommun, sam-
tidigt som tidpunkten rent 
privat kändes helt rätt.

Blev inspirerad
Faktum är att Carina Olsson 
sökte rektorstjänsten såväl 
på Himlaskolan som Aro-
seniusskolan. Nu valde för-
valtningen att placera henne 
i Älvängen med ansvar för 
skolår 7-9.

– Jag blev väldigt inspire-

rad under anställningsinter-
vjun då jag fick träffa delar av 
personalen. Arosenius känns 
som en varm skola i fina loka-
ler. Personalen känns profes-
sionell, kunnig och viljestark. 
Det är grunden för en bra 
verksamhet.

Har du någon tidi-
gare erfarenhet från Ale 
kommun och dess skol-
värld?

– Jag har varit och före-
läst på Garnvindeskolan 
och Alboskolan, men det är 
också allt. Det ska bli väldigt 
spännande att få arbeta i Ale, 
som är en betydligt större 
kommun än Lilla Edet. För-
valtningen är större och det 
finns fler personer att sam-
tala med inom olika områ-
den. Det attraherar mig.

Vad är det i själva rek-
torstjänsten som tilltalar 
dig?

– Det är möjligheten att 
kunna påverka. Sedan gillar 
jag att organisera och struk-
turera verksamheten.

Vad vill du ska prägla 
Aroseniusskolan i framti-
den?

– Det ska vara en varm och 
välkomnande skola, där alla 
vill vara och där alla vill lära 
sig. Respekt och ödmjukhet 
är nyckelord. Vi ska lyssna på 
varandra och ta vara på den 
kompetens och kunskap som 
finns hos varje individ. Jag 

vill också att Aroseniusskolan 
ska vara en skola som ligger i 
framkant.

Vad är framtidens skola 
för dig?

– Det är en lärande orga-
nisation där man vill lära sig. 
Det behöver inte ske i klass-
rummet utan det kan ske i 
den virtuella världen. Det 
är viktigt att man lär sig hur 
man lär sig. Vi ska ge de red-
skap som krävs för att våra 
ungdomar ska fortsätta vilja 
lära sig och utvecklas, säger 
Carina Olsson och fortsät-
ter:

– Motivation och engage-
mang måste finnas där. Det 
sägs att tidigare undervisade 
lärare pliktbarn, nu är det 
lustbarn. Vi måste därför 
anpassa vår pedagogik, så att 
lustbarnen lär sig.

Beskriv din ledarstil?
– Jag är lyhörd och lyss-

nande. Jag vill skapa en vi-
känsla med ambitionen att få 
hela teamet att dra åt samma 
håll. Jag ser mig lite som en 
lagledare.

Vad är prioriterat arbete 
för dig inledningsvis?

– Att organisera och 

strukturera upp utvecklings-
arbetet. Vi måste kvalitets-
säkra skolan och där har 
jag ett ansvar. Jag har gått 
igenom Skolinspektionens 
rapport och arbetet med att 
förbättra verksamheten är 
redan påbörjat. Vi ska bli den 
bästa skolan, avslutar Carina 
Olsson.

Ska strukturera upp utvecklingsarbetet
– Carina Olsson är ny rektor på Aroseniusskolan

Carina Olsson från Nygård är ny rektor på Aroseniusskolan.

CARINA OLSSON
Ålder: 48.
Bor: Nygård.
Familj: Maken Benny och sonen 
Gustav, 12 år.
Intressen: Fotografering, läsa.
Äter helst i bamba: Tacos.
Favoritämne i skolan: Svenska.

Lyssnar helst på: Green Day och 
Michael Jackson beroende på 
tidpunkt.
Senaste lästa bok: Mons Kallen-
tofts triologi.
Årets sommarminne: Solen på 
Gotland. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

husvisning

Varför du ska köpa hus i Golfbyn!
Den lilla byn med det stora utbudet

Backa Säteri är beläget i Ale, strax norr om 
Göteborg. En kommun som är starkt växande 
och som ständigt utvecklas. Byn erbjuder ett 
väletablerat köpcentrum med ett 40-tal butiker, 
restauranger, vårdcentral, förskolor, grundskolor, 
gymnasium
med bibliotek, teater m.m. och allt detta inom 
gångavstånd från hemmet. Här fi nns även 
ett brett utbud av fritidsaktiviteter, badsjöar, 
föreningsliv, elljusspår
samt en högklassig, vacker golfbana. Här bor 
du i en småstadsidyll med närhet till pulsen i 
storstaden.

Nyskapande arkitektur

Husen på området Backa Säteri har utformats 
med ljus och rymd, funktion och design i 
fokus för att skapa idéer och inspiration för 
ett väl genomtänkt boende till en bra prisbild. 
Husen har en genomgående hög standard 
gällande material-val och funktionalitet och 
de säljs nyckelfärdiga. Du kan välja bland 
arkitektritade hus anpassade till din livsstil, dina 
inredningsplaner
och önskemål.

Goda kommunikationer

Bil: Med endast 20 minuters bilfärd är det 
lätt och smidigt att ta sig till Göteborg och 
om några år, när väg E45 och de planerade 
dubbelspåren är klara, förkortas restiden 
ytterligare. Buss: Med busslinje Lila Express 
tar det idag 23 minuter att ta sig till Göteborg 
under rusningstrafi k.  Tåg: I december 
2012 är den nya snabbtågsförbindelsen 
klar och detta kommer ytterligare förbättra 
kommunikationerna. Det går då fyra tåg i 
timmen mellan Nödinge Station och Göteborgs 
Central. Din restid blir då 12 minuter från den 
nya pendeltågstationen mitt i byn. 

Golfgemenskap

Golfen utgör en central roll i det sociala livet 
och för gemenskapen på Backa Säteri.
Golfbanan med den nyöppnade golfkrogen 
ligger med bostadsområdet alldeles intill. Vill 
du bo en driver från Fairway så har du hittat 
rätt! Detta är något som inga andra golfbanor i 
Sverige kan erbjuda dig.

Söndag kl 13-15

Du är givetvis välkommen på personlig visning efter tidsbestämning med vald husproducent.

VÄLKOMNA!

Nu visar vi våra villatomter, våra färdigbyggda
grupphus, vår vackra golfbana och vår nya golfrestaurang.

VÄGBESKRIVNING TILL 
GOLFBYN BACKA SÄTERI

Kör E45 till södra infarten i Nödinge, sväng höger in på Backavägen 
(från Trollhättan till norra infarten i Nödinge och via Nödingevägen 

förbi Ale Torg ned till Backavägen). Fortsätt Backavägen österut 
genom bebyggelsen över Lodingebäcken – där börjar Backa Säteri 

med golfbanan till höger och bostäderna till vänster.

Mer info hittar du på: www.backasateri.se • www.myresjohus.se • www.gotenehus.se • www.nodingegk.se


