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NÖDINGE. På tisdag 
hälsas Kyrkbyskolans 
elever välkomna till-
baka av en ny rektor. 

Sten-Åke Domeij tar 
över efter Joakim Öst-
ling som istället blir 
verksamhetschef.

Den första utma-
ningen består i att ta 
emot skolinspektionen, 
något han ser som ett 
bra tillfälle att stanna 
upp och starta om.

Ännu står skolgården öde, 
men när några förbipasse-
rande elever får syn på Joakim 
Östling genom rektorsexpedi-
tionens fönsterruta kommer 
de genast fram och vill prata. 

”Varför måste du sluta”, 
undrar en av dem.

– Det klart att det känns 
konstigt och lite vemodigt att 
sluta. Att jobba som rektor är 
förbaskat roligt och man får 
en otrolig närhet till eleverna, 
men det är viktigt att utvecklas 
och gå vidare. Det jag framför 
allt ser fram emot som verk-

samhetschef är att kunna jobba 
mer långsiktigt och påverka på 
ett annat sätt utan att fastna i 
detaljplanen. Det är en chans 
att kunna påverka mer.

Han blir nu verksamhets-
chef för årskurs sex/sju till nio 
samt gymnasiet och vuxenut-
bildningen. 

Tydligare kriterier
Bredvid honom på kontoret 
sitter hans efterträdare Sten-
Åke Domeij, som ser fram 
emot att ta över rodret på 
Kyrkbyskolan. Med en lång 
bakgrund som rektor, framför 
allt i Gnesta kommun och nu 
senast på en högstadieskola 
i Alingsås, vet han vad det 
handlar om. 

– Jag har alltid tyckt om att 
jobba med ungdomar och det 
ska bli roligt att jobba i en lite 
större kommun jämfört med 
tidigare. 

Enligt den nya läroplanen 
som kom i fjol ska man inom 
undervisningen bli tydligare 
med vilka kriterier som eleven 
betygssätts utefter, så kallad 
formativ bedömning. För det 
finns ett antal strategier, men 
grunden är att alla elever ska få 

– Östling lämnar över rektorstjänsten 
och blir verksamhetschef
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JOAKIM ÖSTLING

Ålder:39
Bor: Sävedalen
Familj: Fru och två små söner
Gjort tidigare: Rektor på Kyrk-
byskolan
Nytt uppdrag: Blir verksamhets-
chef för skolan i Ale kommun
Gör på fritiden: Umgås med 
familjen och är en riktig orga-
nisationsnörd som kan snöa in 
på forskningsrapporter om det 
mesta inom ämnet. Har även en 
idrottsbakgrund.
Om nystarten: ”Lite läskigt, 
spännande, roligt och utma-
nande. ”

STEN-ÅKE DOMEIJ

Ålder:68
Bor: Gnesta (under veckorna i 
Nödinge)
Familj: Fru och två döttrar
Gjort tidigare: Rektor på Altorp-
skolan i Alingsås
Nytt uppdrag: Blir Kyrkbyskolans 
nya rektor
Gör på fritiden: Idrottar, springer 
i princip varje dag. Intresserad av 
allt möjligt inom teknik.
Om nystarten: ”Det är alltid 
spännande att komma till en ny 
arbetsplats och ett nytt uppdrag.”

���������	
�	�������	�	���	�������	��	��

NU ÄR VI 
TILLBAKA

ALLA HÄLSAS VARMT

VÄLKOMNA
Buffé med tre olika rätter:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

NÖDINGE. Efter 40 års 
arbete i Ale kommun 
har det blivit dags för 
Lennart Bergius att gå 
i pension. 

Tjänsten som verk-
samhetschef för 
Arbetsmarknadsenhe-
ten (AME) tar Andreas 
Witt över med väskan 
full av erfarenheter 
från Vårgårda kommun.

Innan Lennart Bergius bör-
jade på AME 1995 hade han 
jobbat som både lärare och 
rektor i Ale kommun. 

Han arbetar nu sina sista 
dagar innan det blivit dags för 
ett nytt kapitel: Pension. 

– Jag har älskat mitt arbete. 
Det senaste året sedan verk-
samheten flyttades från KS 
(Kommunstyrelsen) till ATO 
(sektor arbete, trygghet och 
omsorg) har jag nog jobbat 
tio timmar per dygn, inte för 
att jag varit tvungen utan för 
att jag känt mig så engagerad. 

Många likheter
På AME:s kontor i Nödinge 
håller nu Andreas Witt på att 
göra sig hemmastad för att ta 
över som verksamhetschef, 
en utmaning som känns spän-
nande, men inte direkt främ-
mande. 

Han befann sig tidigare 
på samma position i Vårgår-
da kommun, där han dessut-
om var chef för flyktingav-
delningen. Sitt nya uppdrag 
liknar han vid att köra bil i en 
ny stad.

– Man känner igen det 
mesta men frågan är om man 
ska vrida åt höger eller vän-
ster. Frågeställningarna är 
samma på många sätt, men 
sedan skiljer det sig självklart 
på sina ställen. Ale är ju till ex-
empel tre gånger så stort som 
Vårgårda, vilket ger fler bru-
kare och större variation. 

Numera ligger även folk-
hälsan under AME och blir 
därmed ett av Andreas Witts 
ansvarsområden, något han 
ser som en fördel. 

– Det finns många kopp-
lingar mellan arbetslöshet 
och ohälsa och därför känns 
det klokt att lägga folkhälsan 
under AME. 

Måste prioritera
Under året har man gjort 
flera särskilda satsningar för 
arbetslösa ungdomar. Bland 
annat pågår EU-projektet 
”IT-piloterna” som ägs av 
GR och syftar till att få fler 
unga att närma sig äldre-
omsorgen.

– Få äldre är intressera-
de av IT-teknik som spel och 
annat. Genom att låta ungdo-
mar dela med sig av sina tek-
nikkunskaper gynnar det de 
äldre samtidigt som fler unga 
lockas till att vilja jobba inom 
äldreomsorgen, säger Andre-
as Witt och Lennart Bergius 
tillägger: 

– Om vi inte lyckas få fler 
ungdomar till äldreomsorgen 
kommer vi att ha problem om 
fem år. 

Inom de särskilda sats-

ningarna ingår även entre-
prenörsutbildningen YEA 
(Young entrepreneurs in Ale), 
ungdomsjobb, feriearbeten, 
”Vägen vidare”, som riktar 
sig till de som inte har god-
kända gymnasiebetyg samt 
flera andra projekt.

Nästa år kommer AME att 
få 2 miljoner kronor till sär-
skilda satsningar, vilket är en 
halvering jämfört med 4 mil-
joner 2012. 

– Man får prioritera vad 
som är mest effektivt, men 
samtidigt komma ihåg att det 
finns andra värden som är så 
mycket större än ett plus på 
pappret. Sparar man in på 
ett ställe kanske kostnaden 
blir det dubbla på ett annat. 
Jag måste först sätta mig in 
i verksamheten och självklart 
hoppas jag på nya projekt och 
uppdrag säger Andreas Witt. 

För Lennart Bergius åter-
står inte så mycket mer än 
att sätta punkt för ett långt 
och givande arbetsliv i Ale 
kommun. Att han står inför 
en stor omställning är helt 
klart, men engagemang-
et lever vidare, inte minst 
genom kyrkan. 

– Jag kommer att arbeta 
i Fiskebäcks missionskyrka 
och eftersom min fru jobbar 
ett tag till blir det nog också 
en del marktjänst hemma. 
Dessutom kommer jag att 
ägna tid åt barn och barn-
barn. Jag ser även fram emot 
att vila och läsa mycket, så det 
känns hur bra som helst att 
gå i pension. Jag är helt trygg 
med att lämna över till An-
dreas och han får ringa mig 
när som helst.

JOHANNA ROOS

Ny verksamhetschef för AME
– Andreas Witt blir ny verksamhetschef för AME

Lämnar över. Lennart Bergius sätter punkt för sitt 40-åriga 
arbetsliv i Ale kommun och känner sig trygg med att Andre-
as Witt tar över som verksamhetschef för AME.

veta vad som förväntas, var de 
ligger någonstans och hur de 
ska ta sig dit. Detta arbetar alla 
skolor i Ale med på liknande 
sätt. 

– Syftet är att öka elevernas 
delaktighet och vi är helt över-
rens om att det är en viktig del 
att jobba med, säger Sten-Åke. 

Naturligt steg
När den tidigare verksamhets-
chefen Hans Enckell skulle 
återgå till arbetet på skolin-
spektionen öppnades dörren 
där Joakim Östling nu kliver 
in, ett steg som känns natur-
ligt.

– Det var faktiskt när en 
annan kommun ville head-
hunta mig till en liknande 
tjänst som tanken började 
gro. Jag tackade nej till erbju-
dandet, men la märke till att 
jag ofta hamnade i den sor-
tens diskussioner. Jag kanske 
inte är den som själv kommer 
med så många idéer, men jag 
är desto vassare på att se och 
förvalta andras, något jag tror 
är värdefullt i jobbet som chef. 

I höst ska Ales skolor läggas 
under skolinspektionens lupp, 
en granskning som återkom-
mer var fjärde år. Resultaten 
väntas vara klara mot slutet av 
terminen.

– Det ger en nystartskänsla 

och även om det kommer att 
bli mycket arbete så är det bra 
att redan från början få svart 
på vitt inom vilka områden 
vi behöver utvecklas. Även 
om det kan kännas torrt med 
statistik så säger det faktiskt 

något om den enskilda eleven, 
säger Joakim.

Mot nya perspektivMot nya perspektiv

Där en dörr stängs öppnas en annan. När Joakim Östling lämnar kyrkbyskolan och istället 
blir verksamhetschef tar Sten-Åke Domeij över som rektor.


