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ÄLVÄNGEN. Efter 
fyra år som rektor på 
Aroseniusskolan slutar 
Carina Olsson.

Hög omsättning på 
rektorer är inte spe-
cifi kt för Ale kommun 
utan något man ser 
över hela GR-regionen, 
menar verksamhets-
chefen Joakim Östling, 
som berättar att man 
just nu håller på att se 
över hela rektorsupp-
draget. 

Sedan Carina Olsson till-
trädde som rektor på Arose-
niusskolan för fyra år sedan 
har mycket förändrats, till 
det bättre enligt skolinspek-
tionens rapport. 

Om skolan år 2008 
beskrevs som ett sjunkande 
skepp med bristande struk-
turer och rutiner talade den 
senaste rapporten till skolans 
fördel. 

Det var utmaningen som 
lockade Carina Olsson att 
söka tjänsten och det första 
halvåret fokuserade hon på 
att skapa hållbara rutiner och 
ordningsregler som skulle 
gälla för hela skolan. 

För ett par veckor sedan 
meddelade hon sin uppsäg-
ning eftersom hon tackat ja 
till en rektorstjänst på Eklan-
daskolan i Mölndal, där hon 

kommer att ansvara för års-
kurs 4-6. 

– Jag slutar av personliga 
skäl. Jag har trivts bra och 
anser mig ha lyckats bra 
med uppdraget. Nu fungerar 
organisationen, men man 
behöver jobba på att för-
bättra kulturen i skolan. 

Krävande yrkesroll
Carina Olsson är inte ensam 
om att söka sig vidare efter 
bara ett par år på rektors-
tjänsten och omsättningen 
på rektorer har under en tid 
varit hög i Ale kommun. 

– Detta är inget specifikt 
för Ale, utan något vi ser över 
hela GR-regionen. Rektors-
utbildningen är en grogrund 
för headhunting, man gör 
ett avstamp i samband med 
rektorsexamen och då blir 
det ofta förflyttningar, säger 
Joakim Östling, verksam-
hetschef för skolan. 

Han medger också att rek-
torstjänsten är ett krävande 
arbete och i och med de nya 
styrdokumenten har uppdra-
get blivit ännu större. 

– Man har fått större själv-
ständighet i vissa uppdrag 
samtidigt som pressen utifrån 
ökar. Som rektor har man ett 
oerhört stort mandat att ta 
beslut och baksidan är att det 
krävs mycket av personen. Vi 
har rektorer som sliter hårt 

och gör ett fantastiskt jobb. 
Nu har vi tittat över i stort 
sett hela rektorsuppdraget, 
något som ska slutföras inom 
kort. Som rektor måste man 
känna ymnighet i uppdragen.

Rekryteringen av en ny 
rektor till Aroseniusskolan 
är i startgroparna, men först 

ALE. Peter Madsen, 
verksamhetschef för 
grundskolan i Ale kom-
mun, slutar till hösten.

– Efter över 15 år 
i kommunen har det 
blivit dags att vidga 
vyerna och jag kommer 
istället att börja som 
grundskolechef i Udde-
valla kommun, berättar 
han.

Peter Madsen är redo för 
en ny utmaning och lämnar 
därför sin tjänst som verk-
samhetschef för grundskolan 
i Ale kommun.

– Jag hade börjat fundera 
på hur många år jag egent-
ligen arbetat, bott och gått i 
skolan i Ale och insett att det 
finns en värld utanför. Det 
var dags att vidga vyerna och 
jag behöver nya utmaningar. 

Till hösten tillträder han 
som grundskolechef i Udde-
valla kommun, men det är 
inte helt utan separations-
ångest som han tackar för sig 
och går vidare.

Nytt uppdrag
– Det blir roligt med ett nytt 
uppdrag, men självklart finns 
det mycket jag kommer att 
sakna, arbetskamraterna inte 
minst. Jag har alltid tyckt att 
det varit ett bra arbetsklimat 
i Ale med engagerade och 

duktiga människor. 
Innan arbetet med att 

rekrytera en ny person till 
tjänsten påbörjas kommer 
uppdraget att ses över.

– Vi ska titta på om man 
ska ändra någonting i upp-
draget. Jag kommer att pre-
sentera ett förslag för led-
ningsgruppen, men det är 
för tidigt att säga något ännu. 

Någon kommer vi att rekry-
tera, så långt är det klart, 
säger sektorschefen Annika 
Sjöberg.

Tackar för sig. Skälen till att Carina Olsson slutar som rektor på Aroseniusskolan uppger hon är personliga. Till hösten till-
träder hon som rektor på Eklandaskolan i Mölndal.

– Carina Olsson slutar till hösten

Aroseniusskolan får ny rektor

ska man ta fram ett underlag, 
något som ska göras i sam-
verkan med både elever och 
personal.

– Det är viktigt att även 
eleverna får vara delaktiga i 

att utforma kompetenskra-
ven, säger Joakim Östling, 
som försäkrar att det kommer 
att finnas en rektor på plats 
till höstterminsstarten. 
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Madsen tackar för sig
– Slutar som 
verksamhetschef 
för grundskolan
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Mot nya mål. Efter 15 år i Ale kommun har Peter Madsen, 
verksamhetschef för grundskolan, sagt upp sig. Till hösten 
antar han en ny utmaning som grundskolechef i Uddevalla 
kommun.

Gäller t o m 26 maj 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00
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