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NOL. En förmåga 
att entusiasmera och 
engagera.

Tydlighet är också 
något som karaktäri-
serar Nolskolans nya 
rektor.

– Det är nog den 
bilden som folk har av 
mig, säger Åse Wall till 
lokaltidningen.

När Anders Nordgren läm-
nade sin plats på Nolskolan 
för att istället inta rektors-
stolen på Bohusskolan upp-
stod en vakans. Chefen för 
Barn- och ungdomsförvalt-
ningen, Annika Sjöberg, 
uppmanade Åse Wall att söka 
tjänsten.

– Jag har varit tillförord-
nad rektor på Kyrkbyskolan i 
olika omgångar sedan 2007. 
När Joakim Östling tog 
pappaledigt i våras fick jag 
kliva in. Han har hela tiden 
stöttat mig i rollen och fung-
erat som en förebild, förkla-
rar Åse.

Hur tänkte du när 
Annika Sjöberg ringde?

– Oj, tänkte jag. Jag vet att 
jag är en riktigt bra lärare, 

men för den sakens skull 
behöver man inte vara en 
bra rektor. Jag fick fundera 
på vad jag egentligen brinner 
för. Efter noggrant övervä-
gande kände jag att jag ville 
försöka utveckla mitt ledar-
skap.

Åse Wall tog sin lärar-
examen 1996, började jobba 
på SFI i Borås, innan hon 
bestämde sig för att söka 
arbete i Göteborgsområdet 
år 2000.

– På den tiden fanns det 
gott om lärartjänster varför 
jag kunde välja och vraka. Jag 
fastnade för Kyrkbyskolan 
av den anledningen att det 
fanns en rektor där som, för-
utom att han var en visionär, 
också var en väldigt duktig 
ledare, berättar Åse.

Var det självklart att det 
skulle bli skolans värld för 
dig?

– Nej, verkligen inte. 
Fram till 1991 jobbade jag 
inom hotell och restaurang. 
Jag kände mig emellertid 
tvungen att utvecklas. Jag 
gillade att läsa och skriva och 
till slut bestämde jag mig för 
att satsa på läraryrket.

Vad är det som attrahe-
rar i rektorsarbetet?

– Du har större möjlighet 
att påverka helheten. Du kan 
hjälpa fler barn att utveck-
las på allra bästa sätt. Det är 
intressant att se saker ur ett 
större perspektiv, hur allting 
hänger ihop.

Vad är en bra skola för 
dig?

– För mig är det att alla 
barn blir sedda, att de känner 
sig trygga och att vi hjälper 
dem att utvecklas till att bli 
så bra som det är möjligt. 
Samma gäller för persona-

len. Tillsammans med för-
äldrarna bildas en treenighet 
där varje del är lika viktig.

– I klassrummet tror jag på 
tydliga ramar och regler. Det 
är pedagogen som skapar 
en bra lärandemiljö, så att 
barnen kan känna sig trygga. 
Det är prioritet ett anser jag.

Ditt första intryck av 
Nolskolan?

– Det var när jag hade 
träffat personalen, som jag 
tog det definitiva beslutet att 
tacka ja till rektorsuppdra-
get. De är här för barnens 
skull och det var avgörande 
för mig. Den känslan har för-
stärkts under den här första 
tiden.

Vad vill du utveckla på 
Nolskolan?

– Jag vill bygga vidare på 
läsmodellen. Där har man 
lyckats väldigt bra, vilket de 
nationella proven understry-
ker. Jag vill även utveckla 
svenska som andraspråk.

På fritiden är det idrott 
som gäller för Åse Wall. Är 
hon inte i paddocken och 
rider dressyr är det fotboll 
som hägrar.

– Min man har gjort mig 
till en inbiten ÖIS-are. Jag 
ser alla matcher såvida det 
inte kolliderar med mitt täv-
lingsridande.

Att många kvinnor i chefs-
position håller på med just 
hästsport har sin förklaring 
menar Åse.

– Du får lära dig att vara 
tydlig, ta ansvar och jobba 
hårt! 

Ledare som är tydlig i sin framtoning
– Åse Wall ny rektor på Nolskolan 

Åse Wall är ny rektor på Nolskolan.

ÅSE WALL
Ålder: 41.
Bor: Hisingen.
Intressen: Ridning, fotboll, 
böcker.
Favoritmusik: Allätare, mycket 
80-talsmusik.
Senaste lästa bok: Kråkflickan.
Ser helst på tv: Filmer av olika 
slag.
Vilken kändis skulle du bjuda på 
bambalunch: Martin Luther King.
Favoritämne i skolan: Engelska.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

PÅ 
TORSDAG 
15/9 
STÄNGER VI 
KL 12.00
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Den 15 september påbörjas arbetena med 
att bygga ut på- och avfarterna till E45:an 
vid Jordfallsbron i Bohus. För dig som reser 
kollektivt innebär det ändrade körvägar på 
linjerna 301, 401, 402, 403 och 404. Dessa linjer 
får nya tidtabeller.

Detta händer
Linje 301  Går inte över Jordfallsbron till Bohus 

centrum. Du som vill till Bohus får byta 
  till linje 401 vid Eriksdal.

Linje 401 Får ändrade körvägar till/från Bohus.

Linje 402 Stannar inte vid hållplats Bohus centrum.

Linje 403 Får ändrade körvägar till/från Bohus.

Linje 404 Räkna med längre restid.

Sök din resa med hjälp av Reseplaneraren. Du kan 
även ladda ner din tidtabell för linje 301 och linjerna 
401–404, eller hämta den ombord.

Nya tidtabeller 
för linjerna 301 och 401–404 
från 15 september


