
alekuriren  |   nummer 39  |   vecka 45  |   20108

Ulrika Samuelsson har en 
bakgrund som grundskolelä-
rare årskurs 4-9 med inrikt-
ning på natur och miljö.

– Jag har jobbat i Göte-

borg i 15 år, dels på en 
mångkulturell skola, dels på 
en grundskola som hade sär-
skilda undervisningsgrupper 
för elever med autism, berät-

tar Ulrika.
Att det skulle bli skolans 

värld stod klart i ett tidigt 
skede. Hon har alltid haft 
en inre drivkraft av att vilja 
hjälpa till och en glädje i att 
se andra människor utveck-
las.

– Det är roligt att vara 
med i den processen, säger 
Ulrika.

Vad i rektorsarbetet är 
det som attraherar dig?

– Det är egentligen samma 
sak som läraryrket, med den 
skillnaden att du får vara med 
och driva de stora och över-
gripande frågorna, givetvis 
tillsammans med persona-
len. Nu har jag arbetat tre 
månader i Ale kommun och 
jag måste säga att vi rektors-
kollegor jobbar väldigt nära 
varandra. På så sätt skapas 
ett bra nätverk där man kan 
utbyta erfarenheter. 

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag väljer att se möjlig-

heterna i allting. Jag är också 
en person som vill få andra 
att lyckas.

Vad ska karaktärisera 
Alboskolan?

– Eleverna ska känna sig 
trygga när de kommer hit 
och de ska vara stolta över 
sin skola. När jag besökte 
eleverna i samband med 
rekryteringsprocessen frå-
gade jag dem vad som var det 
bästa med Alboskolan? En 
av eleverna svarade: ”Jag går 
ju här!” Så vill jag att det ska 
vara och det gäller även för 
personalen. De ska trivas och 
vilja gå till arbetet varje dag, 
känna att man gör något bra 
tillsammans.

Vilka var dina favorit-
ämnen i grundskolan?

– Det var matematik och 
slöjd.

Vad gör du helst en ledig 
dag?

– Jag motionerar en del 
och är gärna ute i naturen. 
Alboskolan ligger så vackert 

med närheten till skogen, så 
när jag får tillfälle ger jag mig 
gärna ut på en promenad, 
avslutar Ulrika Samuelsson.

ALAFORS. En gammal 
skola i modern tapp-
ning.

Alaforsskolan är 
nyrenoverad och åter i 
bruk sedan i augusti.

I onsdags höll Ahla-
fors Fria Skola öppet 
hus i sina nya lokaler.

Det har skett en grundlig 
renovering och det är inte 
svårt att förstå den förnöj-
samhet som personalen 
känner när de visar runt i 
Alaforsskolans lokaler.

– Jag måste erkänna att 
jag, som ändå är en obotlig 
optimist, tvekade ett tag i 
våras om vi skulle ro detta 
projekt i land. Det var otro-
ligt mycket att göra, men nu 
kan vi konstatera att vi lycka-
des med uppdraget, säger 
Thore Skånberg, adminis-
trativ chef på Ahlafors Fria 
Skola.

– Jag vill samtidigt ge en 
eloge till Ale kommun för 
god samverkan. Tekniska 
förvaltningen har verkligen 
varit tillmötesgående och 
ställt upp när det behövts, 
säger Skånberg.

Nyrenoverat
Verksamheten är igång sedan 
skolstarten i augusti. 250 
elever har nu Alaforsskolan 
som hemvist. I onsdags kom 
många föräldrar, mor- och 
farföräldrar för att titta på de 
nyrenoverade lokalerna.

– Fantastiskt! Det är nos-
talgi att få gå in i den här 
byggnaden, konstaterade 
Barbro Andersson, som bor 
granne med skolan.

Barbros båda söner gick 
på Alaforsskolan och nu har 
hon barnbarn som går i den-
samma.

– Det har blivit väldigt, 
väldigt fint, berömde Barbro 
samtidigt som hon kramade 
om skolans rektor, Ingvald 
Lindström.

– Vi jobbade ihop under 
många år på Ledetskolan. 
Jag är väldigt glad att Barbro 
kom och hälsade på oss idag, 
förklarade Ingvald.

I skolmatsalen stod bam-
bapersonalen redo att serva 

med kaffe och hembakade 
kanelbullar till alla besökare. 
Ett uppskattat inslag!

Tre paviljonger komplet-
terar befintliga skolbyggna-
der på området. Två av dem 
har placerats på skolgården 
och ytterligare en vid för-

samlingshemmet, där frisko-
lan bedriver sin fritidsverk-
samhet.

En rektor som väljer att se möjligheterna
– Ulrika Samuelsson har tagit plats på Alboskolan

PÅ ALBOSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulrika Samuelsson är ny rektor för Alboskolan tillika försko-
lechef för Alvhems förskola. Hon tillträdde tjänsten den 1 au-
gusti. 

”Kampen... fortsätter. 
Rasismen... ska kros-
sas”. Genom regn-

dropparnas smattrande på 
de tusentals paraplyerna 
ekade en ensam megafon-
röst. Därefter rösterna från 
det kilometerlånga folktå-
get som ringlade sig nedför 
Avenyn. Under de färggla-
da regnskydden skymta-
de sammanbitna ansikten. 
Den tjugonde september 
blev en av höstens gråaste 
dagar och himlen var inte 
ensam om att gråta. Vatt-
net som rann längs med 
trottoaren hade ett stänk 
av salt. 

Det hade börjat skvalpa i 
mina tunna tygskor när jag 
slogs av tanken att något 
stort höll på att hända, 
något vi inte har kontroll 
över. Ett steg tillbaka på 
den väg som faktiskt hade 
börjat kännas rätt. 

Demonstrationerna 
runt om i landet dagen 
efter riksdagsvalet hand-
lade om att möta en rädsla 
tillsammans och visa sitt 
motstånd till de främlings-
fientliga vindar som börjat 
ta fart. Nu pratar vi inte 
om något slags blodrött 
förstamajtåg. Det handlar 
om alla människor, oavsett 
politisk färg. Vi pratar om 
något så grundläggande 
som alla människors lika 
värde. Svenska folket 
röstade in Sverigedemo-
kraterna i riksdagen och i 
rättvisans tecken får de nu 
göra sin röst hörd, liksom 
de övriga partierna. Jag 
tror inte att alla som pil-
lade ner Sd:s valsedel i sitt 
kuvert är rasister som vill 
andra människor illa. Det 
handlar om en politisk 
åsikt och inte nödvändigt-
vis om människosyn. Men 
det finns också en anled-
ning till varför tusentals 
och åter tusentals män-
niskor år 2010 i raseri gav 
sig ut i regnet dagen efter 
valet för att ropa ”inga 
rasister på våra gator”. 

När folkmassan nått 
fram till järntorget och 
samlats runt fontänen 

lutade sig en man fram till 
mig och sa: ”Det känns 
inte helt rätt att säga att vi 
inte vill ha några rasister på 
gatorna. Då går man ju lite 
ifrån den politiska debat-
ten.”

Visst låg det något i det. 
Motståndet riktade sig 
egentligen inte till rasister 
som sprider oro och bråkar 
på stan utan till en politik 
som förs.

Men känslan av att 
något stort höll på att 
hända grundade sig i oron 
för vilka spår den förän-
derliga vinden skulle sätta 
nere på markplan. 

En månad senare börjar 
människor att skjutas ner 
i Malmö och motivet får 
media att prata om en ny 
”laserman”. Förtvivlade 
kan vi bara se på hur histo-
rien upprepar sig. Huru-
vida den senaste tidens 
händelser kan kopplas till 
den aktuella debatten kring 
främlingsfientlighet kan 
det bara spekuleras i. Men 
är det en slump att 1991 
års händelser upprepar sig 
precis just nu? 

I min iver att vilja tro 
gott om människor antog 
jag att vi kommit längre 
än så här. Men eftersom 
debatten grundar sig i ett 
val som svenska folket gjort 
så betyder det också att 
frågan behöver tas upp. Jag 
hoppas att det leder fram 
till något bra i slutändan 
för just nu tar vi ett steg 
fram och två tillbaka.

JOHANNA ROOS

Ett steg fram 
och två tillbaka

Krönika

SKEPPLANDA. När Göran Klang tackade för sig 
som skolledare för Alboskolan/Alvhems förskola 
försvann många års erfarenhet.

Efterträdaren Ulrika Samuelsson har precis 
upplevt sitt första kvartal i rollen som rektor.

– Jag tycker det är väldigt roligt och får nog 
säga att uppdraget har motsvarat förväntning-
arna, säger Ulrika till Alekuriren.

Alaforsskolan visades upp för allmänheten
– Friskolan stortrivs i sina nyrenoverade lokaler

NOSTALGISK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barbro Andersson, närmaste granne till Alaforsskolan, till-
sammans med rektor Ingvald Lindström under onsdagens 
öppet hus-firande.

På väggarna hänger foton från en svunnen tid. Tavlorna fångade besökarnas intresse. 

Gymnastiksalen hade för-
setts med ett biljardbord där 
Joachim och Pontus roade 
sig medan föräldrarna gick 
husesyn.


