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Alevägen 37, 449 44 Nol

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Luftvärmepump Sanyo Clover 9 
 • Energiklass A 
 • Upp till 100 kvm 
 • 10 graders underhållsvärme 
 • 2 års garanti + 3 års 
  tryggghetsförsäkring 
 • Inkl standard installation

Exkl ROT-avdrag 14.990:-

PASSA PÅ INNAN 

ROT-AVDRAGET 

FÖRSVINNER!

12.800:-
Inkl ROT-
avdraget

NU

25%
RABATT

ALAFORS. Med en stor 
portion entusiasm och 
vilja att åstadkomma 
något riktigt bra.

Himlaskolan har fått 
en ny kvinnlig rektor 
vars rötter återfinns i 
Ale kommun.

Anna Koppfeldt Sand-
ström är den som har 
tagit över skolledar-
ansvaret efter Camilla 
Kauffeldt.

Anna Koppfeldt Sandström 
är född och uppvuxen i 
Bohus. Således är hon bekant 
med den kommun hon nu 
ska arbeta i.

– Jag har faktiskt arbetat 
i kommunen tidigare, som 
fritidsledare och fritidspeda-
gog på Bohusskolan, avslöjar 
Anna som också har ett för-
flutet som vårdbiträde inom 
långvården.

De senaste elva åren har 
Anna arbetat som lärare i 
Hjällbo. Nu tar hon nästa 
steg i yrkeskarriären och 
antar för första gången utma-

ningen som rektor.
– Jag känner ett stort stöd 

från förvaltningsledningen 
och mitt arbetslag. Det tycks 
vara en väl fungerande orga-
nisation och jag ser verkligen 
fram emot det här uppdraget. 
Det är roligt att vara tillbaka i 
hemkommunen, säger Anna 
till lokaltidningen.

Viktig roll
Skolans betydelse i barn 
och ungdomars liv kan inte 
nog understrykas enligt 
Anna Koppfeldt Sandström. 
Hon anser att skolan har en 
extremt viktig roll i unga 
människors liv.

– Skolan kan ha en avgö-
rande roll i deras liv, så är det. 
Att kunna erbjuda alla barn 
en bra grundutbildning är 
vår huvudsakliga uppgift.

Hur påverkas Himlasko-
lan av de ekonomsikt kärva 
tider som råder?

– För oss gäller det att 
fokusera på det vi har, bra 
utbildade pedagoger och 
medarbetare som tillsam-

mans skapar en bra verksam-
het. Målsättningen är att alla 
barn ska tycka om att gå till 
skolan och vara stolta över 
sin skola.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag försöker alltid att ha 
en dialog innan beslut fattas. 
Jag gör alltid mitt bästa, 
vilket jag hoppas att mina 

medarbetare ska märka.
Vad är prioriterade 

arbetsuppgifter för dig?
– Himlaskolan är en F-

9-skola och vi ska fortsätta 
utveckla den pedagogiska 
tanken som finns, från det 
lilla till det stora barnet. 
Först och främst handlar det 
om att eleverna ska få en bra 
skolstart. Eftersom jag är ny 

som rektor kommer samtal 
med personalen att vara pri-
oriterat. Det gäller att fort-
sätta på den inslagna vägen 
och sätta organisationen för 
det målstyrda lärandet.

Något nytt som händer 
på Himlaskolan i höst?

– Vi har ett NO-pro-
jekt som innebär att vi ska 
komma igång med ett under-

visningsrum vid den så kall-
lade groddammen. Det blir 
spännande!

Ny kvinnlig rektor på Himlaskolan
– Anna har tagit över efter Camilla

Anna Koppfeldt Sandström är ny rektor på Himlaskolan i Alafors.

PÅ HIMLASKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ANNA KOPPFELDT SANDSTRÖM
Ålder: 41.
Bor: Björkekärr.
Familj: Maken Daniel och barnen Isa, 
5 år, och Eskil, 1,5 år.
Intressen: Läsa, spela golf.

Äter helst i bamba: Kyckling.
Lyssnar helst på: U2.
Årets sommarminne: Kantarellerna 
i Småland.


