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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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En lyhörd och viljestark rektor
Hon är ny rektor för Nödingeskolan med 461 elever och 60 pedagoger.

Jeanette Mellqvist förespråkar en skola med tydliga ramar och struktur.
På fritiden är det mestadels fotboll som står på schemat.

Din bakgrund?
– Jag är i grunden utbildad un-
dersköterska och mentalskö-
tare. En dag blev jag uppringd 
av Trollhättans kommun som 
frågade om jag kunde ta hand 
om en liten undervisnings-
grupp. Jag tog tjänstledigt 
och hoppade på uppdraget. 
Därefter utbildade jag mig 
till lärare och förutom tjänst-
göring i Trollhättan har jag 
också arbetat i Vara kommun 
innan jag hamnade på Nö-
dingeskolan för två och ett 
halvt år sedan. Jag har ansva-
rat för skolans lilla undervis-
ningsgrupp där vi har elever 
som är i behov av extra stöd. 
Rektorsrollen tillträdde jag 
officiellt den 19 april.

Vad fick dig att bli kvar i 
skolans värld?
– Jag är fostrad i idrottens 
värld och har alltid tyckt att 
det varit roligt att leda folk. 
Att få arbeta tillsammans 
med människor är viktigt för 

mig. Drivkraften är att för-
söka engagera andra och ge 
positiv energi. Under mina 
år i skolan har jag stött på så 
många dåliga rektorer att jag 
lovade mig själv: En dag ska 
jag bli rektor!

Vad i rektorstjänsten är 
det främst som attrahe-
rar dig?
– Möjligheten att påverka och 
att få leda skolan framåt. Det 
är stimulerande att få pusha 
medarbetarna i det fantastis-
ka jobb som de gör.

Beskriv dig själv som 
ledare?
– Lyhörd, viljestark samt att 
jag är en person med visioner 
och idéer.

Vilket var ditt favorit-
ämne i skolan?
– Idrott, solklart! Det var ab-
solut inte engelska.

Din samlade bild av 
Nödingeskolan?

– Det är en stor skola med 
ett stort hjärta. Vi har många 
duktiga pedagoger som ser 
varje elev. Skolan har utåt sett 
fått oförtjänt dålig kritik.

Vilka arbetsuppgifter är 
prioriterade just nu?
– Det är att finnas här för per-
sonalen och att ställa upp på 
dem till hundra procent. Per-
sonal- och elevärenden har 
prioritet ett.

Vad ska du göra på som-
marlovet?
– Det blir en hel del fotboll. 
Jag är med i styrelsen för Väs-
tergötlands Fotbollförbund 
och sitter med i Svenska Fot-
bollförbundets fotbollskom-
mitté. Jag ska koll in tjejer-
na i U20-VM i Tyskland 
och sedan blir det Elitlägret 
i Halmstad där jag ska hålla 
i en utbildning. Sedan har 
vi flyttat in i ett nytt hus, så 
det blir att spendera ett antal 
dagar där också.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Jeanette Mellqvist.
Ålder: 41.
Bor: Vänersborg.
Familj: Min man Roger och 
tre vuxna barn samt ett barn-
barn.
Yrke: Rektor på Nödingesko-
lan.
Stjärntecken: Våg.


