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LILLA EDET. Linda 
Forssén gör bokslut 
över sitt första år som 
rektor på Nya Skolan.

Mycket av hennes ar-
bete har handlat om att 
skapa lugn och stabili-
tet i verksamheten.

– Jag trivs fantas-
tiskt bra i rollen, nu 
vågar vi satsa framåt 
och ta oss an nya ut-
maningar, säger Linda 
till Alekuriren.

Hög personalomsättning och 
rektorer som har avlöst var-
andra. Det har tillhört var-
dagen på Nya Skolan, fram 
till i höstas då Linda Forssén 
antog uppdraget som skolans 
överhuvud.

– Det var inget självklart 
val måste jag erkänna. Efter 
en veckas funderande beslu-
tade jag mig för att tacka ja 
och det har jag verkligen inte 
behövt ångra, säger Linda 
som övergav sitt tidigare 
arbete som lärare på Paradis-
skolan.

– Jag jobbade halvtid 
som lärare och resterande 
tid ägnade jag åt mitt upp-
drag som fackordförande 
på Lärarförbundet, berättar 
Linda.

Friskolan, mitt i centrala 
Lilla Edet, har funnits i fem 
år och ingår som en del i Nya 
Skolans koncern vars första 
enhet startades upp i Troll-

hättan för tolv år sedan.
– Det är först nu som vi 

har en fullt utbyggd F-9-
skola i Lilla Edet. Totalt har 
det varit 125 elever som har 
haft sin hemvist här under 
det gångna läsåret.

– Jag tror att den höga 
personalomsättningen till 
viss del har berott på att Nya 
Skolan har befunnit sig i en 
uppbyggnadsfas. Nu känns 
det som om att alla bitar är 
på plats och inför kommande 
läsår tappar vi inga lärare. 
Jag tror att alla i personalen 
går hem med en skön känsla 
och tänker att vi med gemen-
samma krafter ska finslipa 
diamanten till hösten.

Rutiner
För Linda Forssén har arbe-
tet under det gångna året 
varit fokuserat på att skapa 
rutiner och en struktur som 
är hållbar över tid med hög 
kvalitet i fokus. 

– Min lärarbakgrund har 
varit oerhört nyttig att ha 
med sig för att förstå kom-
plexiteten i rektorstjänsten 
och hur verksamheten fung-
erar. Viktigt för mig har varit 
att renodla respektive roller 
i verksamheten. Lärarna ska 
göra det som de är bäst på 
och det är att undervisa och 
vara med barnen.

Nya Skolans koncept 
grundar sig i två delar; bas 
och projekt. Basen utgörs av 

STRÖM. Allsången 
ljöd över hela Ströms 
slottspark.

Barnen tog i ända 
från tårna.

Sommarstämningen 
var påtaglig, glädjen 
likaså.

Musikskolan har som vana 
att bjuda in förskoleele-
verna till en allsångsstund i 
sommartid. Tidigare hölls 
träffarna på Ljungkullen, 
men sedan ett år tillbaka är 
Ströms slottspark hemvist 
för denna mycket uppskat-
tade aktivitet.

Slottsparken visade sig 
från sin bästa sida denna tis-
dagsmorgon. Solen sken och 
när barnen funnit sin plats i 
gröngräset kunde underhåll-
ningen ta sin början.

– Jag är ute och har sång-
samling en gång i månaden 
på sju av kommunens försko-
lor. De flesta sånger som vi 
framför här idag har barnen 
övat in. De vet också vilka 
rörelser som är förknippad 
med respektive melodi, för-

klarar Ann-Catrine Pers-
son.

Djur var ett återkom-
mande tema på repertoaren. 
Det sjöngs om en krokodil 
med svans där bak, spin-
deln som klättrade upp på 
tråden och om den dansande 
grodan. Allsångsstunden 
knöts slutligen ihop med Idas 
sommarvisa.

– Det är för att vi ska få den 
rätta sommarstämningen, 
förklarade Ann-Catrine.

Många dröjde sig kvar i 
slottsparken för att njuta av 
en fika i den vackra naturen. 
Efter allt hoppande, skut-
tande och dansande var det 
läge att fylla på kroppens 
energidepåer.

JONAS ANDERSSON
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– Linda har skapat lugn på Nya Skolan

Stabilitet och struktur 

– Allsångsstund för förskolebarnen
Sommarstämning i slottsparken

Barnen stämde upp i sången och utförde tillhörande rörelser 
med stor inlevelse och frenesi.

Barnen såg ut att trivas Barnen såg ut att trivas 
i gröngräset.i gröngräset.

ämnena matematik, svenska 
och engelska. Eleverna får 
själva ta ett stort eget ansvar 
för planeringen och reflekte-
rar över sitt lärande i logg-
böcker.

– När det gäller våra pro-
jekt så är NO och SO para-
plyövergripande ämnen, 
men där vävs det också in 
estetiska ämnen, svenska, 
matte och så vidare, berättar 
Linda.

– Vi tillämpar projekthjul 
där våra elever jobbar ålders-
blandat; 1-3, 4-6 och 7-9. Till 
hösten inför vi också mäs-
tarår för eleverna i årskurs 
3, 6 och 9. Det kan ses som 
en pedagogisk avrundning 
för projekten där ambitionen 
är att knyta ihop säcken när 
det gäller kunskapskraven. 
Studiebesök och studieresor 
är inplanerade för respektive 
årskurs.

Nya Skolan arbetar också 
med att utveckla sina lokaler. 
I sommar byggs en kombine-
rad matematik- och NO-sal 
och vidare planeras det för 
ett bättre skolbibliotek.

– Just nu har vi det som en 
del i ett öppet landskap, men 
vi vill höja statusen och förse 
verksamheten med en egen 

sal till vårt skolbibliotek. Det 
är viktigt att det innehåller 
alla de delar som föreskrivs 
i form av tillgång till olika 
slags litteratur och medier, 
möjlighet att söka informa-
tion och studieplatser, säger 
Linda.

IT-satsning
Skolan ska också ta nästa steg 
i en IT-satsning i form av så 
kallade smartboards, läsplat-
tor och bärbara datorer.

– Vi har en IT-grupp som 

undersöker behovet. Det är 
inte ett självändamål att köpa 
in en massa datorer, huvud-
saken är att de moderna 
verktygen underlättar det 
pedagogiska arbetet i klass-
rummen. Därför måste vi 
vara flexibla och inte låsa oss 
vid en typ av tekniskt red-
skap, säger Linda Forssén. 
Det passar också bra ihop 
med våra andra två fokusom-
råden nästa läsår, språk och 
matematik. 

Hur är tillströmningen 

av nya elever? 
– Vi har kö i vissa ålders-

grupper. Inflyttningen av 
Göteborgare till Lilla Edets 
kommun märker vi också 
av. Det är föräldrar som gör 
medvetna val, som har hört 
gott om Nya Skolan. Vi för-
tjänar ett gott rykte och strä-
var hela tiden efter att göra 
verksamheten ännu bättre, 
avslutar Linda Forssén.

JONAS ANDERSSON

Linda Forssén kan blicka tillbaka på ett intensivt första år som rektor för Nya Skolan i Lilla 
Edet.  


