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LILLA EDET. Delvis nya 
lokaler och ny organi-
sation.

En välkommen 
omstart och början på 
något nytt för Fuxerna-
skolan.

– Skolan har oförtjänt 
dåligt rykte, fastslår 
Håkan Russberg, rektor 
för årskurs 7-9.

För ett par veckor sedan var 
det invigningsfest på Fuxer-
naskolan. Den om- och till-
byggnad som har skett firades 
med påmpa och ståt. Tradi-
tionell bandklippning förrät-
tades och därefter bjöds sko-
lans elever, cirka 500 till anta-

let, på festis och chokladboll.
– Det var högtidligt och 

samtidigt väldigt mysigt med 
det mingel som följde, säger 
Håkan Russberg.

Tillbyggnad har skett i 
form av ett gigantiskt uppe-
hållsrum med tillhörande ka-
feteria. I bottenplan har det 
tillförts nya personalytor, 
bland annat med ett stort ge-
mensamt arbetsrum för samt-
liga skolans pedagoger, expe-
dition och kontor för skolled-
ningen.

– Samtidigt har det skett 
en handikappsanpassning av 
skolan och hissar har mon-
terats in. Detsamma gäller 
idrottshallen där även golvet 

fått en ansiktslyftning.
Om- och tillbyggnaden 

symboliserar väldigt väl den 
anda av förnyelse och opti-
mism som råder på Fuxerna-
skolan. Håkan Russberg till-
trädde sin rektorstjänst i au-
gusti i år och han känner inte 
alls igen den bild som allmän-
heten ibland vill ge sken av.

– Det finns otroligt mycket 
gott att lyfta fram på den här 
skolan, det gäller både elever 
och personal. Alla vill väl och 
nu gäller det att vi tar vara på 
den positiva kraft som finns. 
Vårt varumärke har oförtjänt 
dåligt rykte. Jag känner inte 
igen den bild som en del män-
niskor målar upp av Fuxer-
naskolan, säger Håkan Russ-
berg.

Håkan Russberg, 37, har 
ett förflutet som gymnasie-
lärare, åtta år som pedagog i 
samhällskunskap och historia 
på Gullmarsgymnasiet i Ly-
sekil. 2008 fick han sin första 
rektorstjänst på en friskola i 
Göteborg, men längtan att få 
återvända till den kommunala 
skolvärlden blev för stor.

– Jag vet inte hur jag ska ut-
trycka mig för att det ska låta 
bra. Jag vill jobba på en skola 
som driver utbildning för ut-
bildningens skull.

Första intrycket av Fuxer-
naskolan är odelat positivt, 
men han är också väl medve-
ten om de brister som grund-
skolan i Lilla Edets kommun 
har att arbeta med.

– Göteborgsregionen har 
gjort en nulägesanalys och 
rapporten pekar ut ett antal 
förbättringsområden. Poli-
tikerna och förvaltningsled-
ningen har analyserat studien 
och är tydliga med vad som 
krävs för att uppnå ett bättre 
resultat. Det handlar bland 
annat om ledarskapet på alla 
nivåer, från klassrummen och 
uppåt i hierarkin, säger Russ-

berg och fortsätter:
– Ett annat fokusområde är 

goda relationer och positiva 
förväntningar. Här i ligger att 
utveckla arbetslagen till att bli 
bättre arbetsgrupper, men 
också relationen till elever-
na. Det gäller att vara positiv 
till elevernas förmågor, alla 
elever ska kunna nå målen.

Vad utmärker en bra 
skola i dina ögon?

– Det är en skola där elev-
erna känner sig trygga, de 
trivs av den anledningen, lär 
sig och har roligt samtidigt. 
Eleverna ska också bli bra 
bemötta, såväl i korridoren 
likväl i klassrummet. Det ska 
vara stimulerande att lära sig 
och man förstår tydligt varför 
man ska lära sig något.

Hur lång tid tar det innan 
spiralen har vänt uppåt för 
Fuxernaskolan?

– Nu finns det ett politiskt 
beslut hur man ska attackera 
de brister som finns och hur 
vi med gemensamma krafter 
ska nå en god måluppfyllnad. 
Det är mycket som behöver 
göras och vi måste se över så 

att vi har den bästa organisa-
tionen som gynnar eleverna. 
Det här är inget kvickfix utan 
det gäller att arbeta långsik-
tigt. Förändringsarbete tar 
tid och därför måste vi ha is i 
magen, säger Russberg.

Det har varit en stor om-
sättning på rektorer. Hur 
länge blir du kvar?

– Jag är inte livegen, men 
jag har gjort ett medvetet val 
och vill vara med i den för-
ändringsprocess som just har 
påbörjats. Det känns väldigt 
stimulerande och detta är 
utan tvekan det roligaste jobb 
som jag har haft.

Vad är det som attrahe-
rar dig i rektorstjänsten?

– I grund och botten gillar 
jag att jobba med ungdomar, 
det var därför jag började som 
lärare. Som rektor blir det på 
ett annat sätt, du ansvarar för 
helheten och har möjlighet 
att driva skolan framåt.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är lugn som person. 
Dialogen är nog utmärkan-
de för mitt ledarskap. Sedan 

måste man ha en gnutta 
humor också, det skadar inte.

Det finns förhoppningsvis 
många goda skäl till att le på 
Fuxernaskolan framöver.

Det blir den nionde mässan i Företagscentrums regi, men 
den allra första med Helene 
Evensen som ansvarig.

– Det ser jag fram emot. 
Tidigare mässor har varit väl-
digt välarrangerade vad jag 
har förstått. Det finns ingen 
anledning att frångå ett fung-
erande koncept, säger nä-
ringslivsutvecklare Evensen.

En arbetsgrupp, beståen-
de av butiksägare, sponso-
rer och ttela, arbetar nu med 
att ta fram ramarna för Lilla 
Edet-mässan 2011. Inbjudan 
kommer att skickas ut innan 
november månads slut.

– Det går ut en inbjudan 
till de företag som fanns re-
presenterade på den senas-

te mässan. Någon vecka 
senare gör vi ett komplette-
rande utskick till övriga fö-
retag i kommunen som har 
en omsättning på minst 200 
000 kronor, förklarar Helene 
Evensen.

Cirka 40 monterplatser 
finns till försäljning och det 
är först till kvarn som gäller.

– Något speciellt tema för 
mässan kommer vi inte att ha. 
Vad som händer i övrigt, vad 
det gäller underhållning och 
den biten, tittar arbetsgrup-
pen på just nu. Givetvis pla-
neras det också för en utstäl-
larkväll, säger Evensen.

Lilla Edet-mässan 2008 
lockade drygt 2 200 besöka-
re. Även då var arrangemang-
et förlagt till Strömshallen.

Omstart för Fuxernaskolan i nya lokaler
– Positiva krafter ska vända trenden

PÅ FUXERNASKOLAN
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Eleverna gläds över det nya uppehållsrum som har skapats i och med den om- och tillbygg-
nad som skett av Fuxernaskolan.

Håkan Russberg, rektor års-
kurs 7-9.

Ett förändringsarbete har startat inom grundskolan i Lilla 
Edets kommun, vilket förhoppningsvis ska få positiva effek-
ter för såväl lärare som elever på Fuxernaskolan.

Mässa i Lilla Edet till våren
– Inbjudan går ut inom kort
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Det planeras för en ny näringslivs- och hushållsmässa i Lilla Edet, den 9-10 april nästa år. 
Senast det begav sig var 2008 och då lockade mässan drygt 2 200 besökare.

Arkivbild: Allan Karlsson
Näringslivsutvecklare, 
Helene Evensen.

LILLA EDET. Det planeras för en ny näringslivs- 
och hushållsmässa i Lilla Edet.

Datumet är satt till 9-10 april.
Platsen blir Strömshallen.


