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Drivhuset Högskolan Väst – Komvux Ale – erbjuder utbildning i

ENTREPRENÖRIELLT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vara nyfi ken och 
lösningsfokuserad och att ta vara på de möjligheter man ser och omsätta dessa 
till värdeskapande och genomförbara idéer. 
Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla förståelse och 
erfarenheter för vad ett entreprenöriellt förhållningssätt är och vad det kan 
innebära för individen. Man skall också utveckla teoretiska och 
erfarenhetsbaserade kunskaper i hur man startar och driver ett företag.

Utbildningen
Den bygger på kurserna Entreprenörskap samt
Personlig försäljning 1 och är på heltid.

Målgrupp
Deltagare från Ale och Lilla Edets kommuner. Utbildningen är en
grundkurs och inga förkunskaper krävs.

Omfattning
Kursen startar 26/8 2013 och består av 10 veckors studier med
2 kursträffar i veckan (en dag i Ale och en dag i Trollhättan) och
övrig tid i veckan ”ute i fält” för att söka information genom till
exempel intervjuer, observationer och annan typ av testning.  

Kostnader
Deltagandet  är kostnadsfritt. Kostnader för litteratur tillkommer. 

Utbildningsansvariga  
Drivhuset Högskolan Väst Trollhättan – Komvux Ale

Anmälan 
Hemsida: www.ale.se / komvux    

Frågor
Gunilla.Johansson@ale.se tel: 0303-33 03 58

FÖRETAGARE 
I FRAMTIDEN?

VID HÖGSKOLAN VÄST
Komvux Ale

ALE/KUNGÄLV. Med Ale 
kvar i hjärtat tar Peter 
Madsen steget mot en 
ny utmaning. 

Till hösten tillträder 
han som grundskole-
chef i Uddevalla kom-
mun. 

– Det är tvådelat. Å 
ena sidan ska det bli 
jättekul med ett nytt 
och större uppdrag, 
å andra sidan är jag 
livrädd.

Kavajen har han hängt undan 
och det är istället en ledigt 
klädd Peter Madsen som 
möter upp på kullerstensga-
tan i Kungälv.

Tjänsten som verksam-
hetschef för grundskolan i 
Ale har han redan lämnat 
och innan tillträdet som 
grundskolechef i Uddevalla 
kommun passar han på att 
vara föräldraledig med fyra-
åriga dottern Matilda.  

– Nu när hon är lite äldre 
är det lättare att hitta på 
saker, så det passar helt per-
fekt.

1998 fick han jobb som 
lärare på Kyrkbyskolan i 
hemkommunen Ale. Det 
skulle bli början på en 
femton år lång karriär inom 
skolväsendet i kommunen. 
Tre år senare hade han blivit 
rektor och 2008 tillträdde 
han som verksamhetschef för 
grundskolan. 

I 20-årsåldern lämnade 
Peter Madsen kranskom-
munen för Göteborg, men 
flyttade tillbaka när det var 
dags att bilda familj. Sedan 
sju år tillbaka är han bosatt i 
Kareby utanför Kungälv och 
i september lämnar han även 
sitt arbete i Ale kommun.

– Ale kommer alltid att 
finnas i mitt hjärta och jag 
håller båda tummarna när 
Sveriges IT-kommun ska 
koras i slutet av året. 

Coachande arbetssätt
Satsningar på IT ser han som 
en självklar prioritering och 
projektet med en-till-en, att 
ge varje grundskoleelev en 
egen dator, är en linje som 
han drivit hårt. 

– Har man möjlighet och 
ekonomi till att ge eleverna 
det smartaste, effektivaste 
och modernaste redskapet, 
så varför inte ge dem det? 

En-till-en-satsningen där 
Ale ligger i framkant har 
uppmärksammats på såväl 
nationella som internatio-
nella arenor, men Peter 
Madsen har aldrig tänkt på 
det som någon större sensa-
tion. 

– För mig är det mer en 
självklarhet. Då skulle jag 
nog snarare säga att föränd-
ringen i arbetssättet är den 
stora grejen, hur man lotsar 
eleverna mot deras mål 
genom formativ bedömning, 
alltså bedömning för lärande 
och där är tekniken till god 
hjälp. Formativ bedömning 
handlar om att ge omedel-
bar feedback löpande och 

inte bara när betygen ska 
sättas. Det handlar också 
om en mindre formell syn 
på lärandet, till exempel att 
låta elever ge feedback på 
varandras arbeten och inte-
grera dem mer i lärproces-
sen. Tanken är att ha ett mer 
coachande arbetssätt och här 
kommer även elevinflytande 
in. Elever ska själva få chans 
att välja hur de vill redovisa 
och komma fram till vilket 
arbetssätt som passar dem 
bäst. 

Tråkig utveckling
Att skolan i allt högre 
utsträckning måste försvara 
sig och att ökad byråkrati 
stjäl tid från arbetet ute i 
verksamheterna, menar 
Peter Madsen är en tråkig 
utveckling.

– Det är en allmän utveck-
ling och inte specifik för Ale, 
men man jobbar på olika sätt. 
Det är inte kul när nästan 
hälften av tiden går åt till att 
arbeta med inspektionsan-
mälningar och annan admi-
nistration. Skolan ställs hela 
tiden till svars från olika håll 
och andra går in i professio-
nen, vilket hämmar arbetet. 

Han menar att det i 
grunden finns ett gynnsamt 
arbetsklimat i Ale, som till 
stor del ligger till grund för 
att han stannat i femton år. 
Skapandet av en rektors-
grupp menar han tillhör de 
mest lyckade satsningarna 
genom åren.

– Ale har alltid varit bra 
på att rekrytera bra rektorer 
till grundskolan och över 

huvudtaget knyta kompetent 
folk till sig. Jag kommer att 
sakna alla verksamhetskolle-
gor, det är en fantastisk sam-
ling människor.

Större uppdrag
När det nu blivit dags att 
knyta ihop säcken och börja 
på ny kula känner han sig 
färdig, även om uppdraget 
aldrig kan bli slutfört. 

– Jag känner att jag bidra-
git med det jag har kunnat 
och klämt ur mig den kom-
petens som Ale haft nytta av. 
Förhoppningen är att mina 
personliga egenskaper och 
ledaregenskaper ska passa 
bra även i mitt nya uppdrag, 
som är betydligt större efter-
som det innefattar dubbelt så 
många grundskoleelever och 
chefer, men även den dubbla 
budgeten, säger han och 
fortsätter:

– Fördelen med att börja 
om i en ny kommun är att 
det blir 100 procent jobb när 
jag är där och sedan kan jag 
lägga jobbet åt sidan när jag 
kommer hem. Det är inte 
alltid helt enkelt att ha med 
gamla grannar och bekanta 
att göra i yrkesrollen där jag 
måste bemöta alla på samma 
sätt. 

Innan det till hösten blivit 
dags att ta på sig kavajen 
igen och styra kosan mot 
Uddevalla har Peter Madsen 
några sköna månader fram-
för sig som varken innefattar 
möten eller pappersarbete. I 
sommar står kvalitetstid med 
dottern överst på schemat. 

JOHANNA ROOS

På väg. Peter Madsen känner att han klämt ur sig den kom-
petens som Ale haft nytta av. Nu överlåter han uppdraget 
som verksamhetschef för grundskolan och går själv vidare 
till Uddvalla kommun. 

Går vidare med Ale i hjärtat
– Verksamhets-
chefen börjar på 
ny kula i Uddevalla
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Protokollet justerat
Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
14 maj 2013 är justerat. Anslag om justeringen har 
tillkännagivits på regionens anslagstavla den 21 maj.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset, Torget i 
Vänersborg men kan också läsas på: 
www.vgregion.se/rfhandlingar 


