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– det självklara valet!
Bygg- och anläggningsprogrammet

Vi finns på Lindholmen, endast 8 minuter från centralen med direktbuss.

Att Monika Nilsson en dag 
skulle bli rektor var ingen 
överraskning. Utan överdrift 
skulle man kunna påstå att 
det ligger i blodet.

– Både min far och min 
farfar arbetade som rektor 
på den tiden det begav sig. 
Att få bli rektor har för mig 
alltid varit en dröm, berättar 
Monika.

Monika Nilsson har ett 
förflutet som lärare i mate-
matik och fysik. Monika 
jobbade tio år som uppdrags-
ledare och utbildningschef 
på Lernia Utbildning innan 
hon antog utmaningen på 
Komvux Ale.

– Det var en medarbetare 
på Lernia, en tidigare Kom-
vuxanställd, som tipsade mig 
om den här tjänsten.

Vad är det roligaste med 
att vara rektor?

– Det är att jag får vara 
med och påverka den peda-
gogiska utvecklingen för 
vuxna människor. Det finns 
alltid en andra, tredje eller 
fjärde chans för den som vill. 
Det är aldrig kört!

Ditt intryck av Komvux 
Ale?

– Det är en väl fungerande 
verksamhet, det anser både 
våra elever och Skolinspek-
tionen. Självklart måste vi 
också utvecklas då vi har en 
ny skollag och en ny läroplan 
att förhålla oss till. Vi måste 
hänga med i utvecklingen 

och kunna erbjuda utbild-
ning mer kontinuerligt, 
inte ha stängt två månader 
under sommaren utan vara 
mer flexibla. Vi måste även 
erbjuda attraktiva utbild-
ningar som leder till jobb. 
En satsning som vi gör nu är 
vård- och omsorgsutbildning 
samt SFI-undervisning på 
kvällstid.

Vad är din viktigaste roll 
som rektor?

– Det är många olika pus-
selbitar, dels vad det gäller 
den pedagogiska ledningen, 
dels den ekonomiska biten. 

Oavsett vad det gäller så har 
jag alltid eleven i fokus.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag låter personalen vara 
med och utveckla verksam-
heten, de har många goda 
idéer som jag vill ta tillvara 
på. Min uppgift är att kon-
trollera så att allt fungerar, 
att vi följer lagar och regler 
samt uppfyller de krav som 
finns på oss. Jag försöker 
vara synlig i verksamheten 
så mycket det bara går och är 
mån om att alltid ha dörren 
öppen, både för personal och 

för elever.
Hur ser du på Komvux 

roll i samhället?
– Komvux fyller en mycket 

viktig funktion. Komvux 
ger möjlighet till fortbild-
ning och ombildning. Vi 
har yrkesutbildningar som 
leder till arbeten. För många 
människor är Komvux ett 
viktigt delmål i strävan 
efter vidare utbildning eller 
arbete.

Rektor som blivit varm i kläderna

Monika Nilsson, rektor på Komvux Ale.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

NÖDINGE. Efter en termin som rektor på Komvux 
Ale börjar Monika Nilsson bli varm i kläderna.

Det var i höstas som hon efterträdde Inga-Lena 
Lindenau, som innehaft tjänsten under en lång 
följd av år.

– Jag trivs jättebra och personalen är oerhört 
engagerad och ambitiös, säger Monika till lokaltid-
ningen.


