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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba Golvmodell för dig som 

önskar luft-/luftvärmepumpens 

inomhusdel placerad lågt på 

väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-

värmepump för vattenburet 

värmesystem. Mycket högt COP 

4,66. Speciellt framtagen för 

nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

Toshiba                        . Toshibas 

bästa värmepump som sparar 

mest energi över året. COP 6,52.

Funktion för underhållsvärme 

5-13°C.  Läs testet på vår hemsida.

BÄST I TEST! 
Du har väl inte glömt den kalla och dyra vintern?

TOSHIBA VÄRMEPUMP POLAR 2 

BÄST I TEST!

�����������������������������
������������
�������������������������� �����!���!
"����������#������� ���$%������������!
�����������&���#�'��������
���������������
%������(�)*+*�

100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se

Sätter tryggheten främst
Madenskolan har fått en ny rektor.

Det är Mattias Myrhages första skolledaruppdrag.
Att skapa trygghet för eleverna anser han vara skolans viktigaste arbete.

Din yrkesbakgrund?
– Jag är utbildad grundsko-
lelärare i matematik/NO. 
Jag har arbetat 15 år i Göte-
borgs kommun, undervisat i 
samtliga årskurser från F-6. 
Jag började min tjänstgöring 
som idrottslärare, tog över 
som klasslärare 1997 och har 
varit klassföreståndare sedan 
dess. För två år sedan sökte 
jag ett ledarskapsprogram, 
”Morgondagens ledare”, 
som jag blev antagen till. 
Efter att ha varit pappaledig 
i ett halvår sökte jag den här 
rektorstjänsten i Älvängen.
Var det självklart att 
det skulle bli skolans 
värld för dig?
– Som ung har man många 
tankar och det är mycket 
som lockar. Med facit i hand 
kan jag konstatera att jag 
hamnat på rätt plats. Jag 
trivs väldigt gott.
Vad är det som attra-
herar dig i rektorstjäns-
ten?

– Möjligheten till delaktig-
het och förändringar som 
leder till förbättringar. Jag 
har varit lärare ett antal år 
och lärt mig se möjlighe-
terna och blivit intresserad 
av att styra över dem. Jag 
tycker det är roligt att jobba 
med människor. Jag har en 
hel del tankar och idéer som 
jag vill pröva. 
Beskriv dig själv som 
chef?
– Jag är flexibel men ändå 
rättvis. Jag är intresserad av 
det som pedagogerna arbe-
tar med. Dessutom har jag 
lätt att kommunicera med 
andra människor, vilket jag 
ser som en styrka.
Vilka är dina viktigaste 
arbetsuppgifter?
– Det är att få eleverna att 
känna sig trygga. Det är 
grunden i vår verksamhet. 
Då kommer andra fram-
gångsfaktorer som bättre 
resultat.
Skolverksamheten i Ale 

kommun har fått en hel 
del kritik. Hur ser du på 
det?
– Det är en bild som jag inte 
känner igen. Jag har varit 
här i åtta veckor och jag 
måste säga att här andas en 
väldig positivism. Pedago-
gerna är oerhört engagerade 
och drivna. Det gäller även 
de tjänstemän som jag har 
suttit i möte med.
Vad ska vara signifika-
tivt för Madenskolans 
verksamhet?
– Jag återkommer till trygg-
heten. Det är den viktigaste 
biten. Trygghet skapar till-
hörighet och vi-känsla och 
det i sin tur skapar fram-
gång.
När anser du att elever 
ska få betyg?
– Det är en politisk fråga, så 
jag väljer att passa på den. Vi 
får rätta oss efter de bestäm-
melser som finns.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Mattias Myrhage.
Ålder: 37.
Bor: Göteborg.
Familj: Gift, ett barn.
Intressen: Rör gärna på mig, 
cyklar mountainbike och 
springer en del.
Stjärntecken: Skytt
Aktuell: Tillträdde som 
rektor på Madenskolan den 2 
augusti.


