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Lilla Edets kommun driver badanläggning vid 
Bodasjön i Prässebo. Inför sommaren 2014 söker 
vi ny arrendator till kioskrörelsen som finns i 
anslutning till badet.

Arrendet avser 2014 med möjlighet till 
förlängning med ett år i taget. Sista datum för 
intresseanmälan är 2014-04-30.

Ny arrendator
till kioskrörelse vid Prässebo badplats   

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

lillaedet.se/arrendator
Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Vi söker dig som är leg. sjuksköterska och som 
vill jobba i vår hemsjukvård. Körkort erfordras. 
Välkommen med din ansökan! 

Sjuksköterska
dag & natt        

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

LILLA EDET. Nyligen 
presenterade SKL (Sve-
riges Kommuner och 
Landsting) Öppna Jäm-
förelser i grundskolan.

I samma veva blev 
det känt att bildnings-
chef Maria Andersson 
lämnar sitt uppdrag för 
att istället bli skolchef i 
Kungälv.

– Det var en möjlig-
het som dök upp, säger 
Maria till Alekuriren.

Lilla Edets kommun har 
klättrat nio steg, från plats 
261 till 252, i SKL:s senaste 
mätning. Det är inget som 
får Maria Andersson och 
hennes kollegor att göra vå-
gen, men hon konstaterar 
samtidigt:

– Vi är på rätt väg, men 
ingen ska tro att det går på 
en kafferast att förändra re-
sultatet som har varit dåligt 
i Lilla Edet under en längre 
tid. Ordspråket som jag hela 
tiden har valt att använda, 
”Håll i – håll ut”, stämmer 
väldigt väl. Det fi nns ingen 
quickfi x för att vända den 
negativa trenden. Vi har sjö-
satt en mängd processer och 
nu gäller det att det fi nns en 
uthållighet i organisationen, 
säger Maria Andersson.

Vad är den enskilt vik-
tigaste nyckeln för att öka 
elevernas måluppfyllelse i 
skolan?

– Forskning visar att den 
viktigaste faktorn för läran-
de är den enskilde läraren. 

Kopplingen till det är den 
satsning som vi gör på for-
mativt lärande. Det betyder 
att alla elever ska förstå ut-
bildningens mål och se sina 
framsteg. Alla lärare i kom-
munen ingår i en tvåårig 
kompetensutvecklingssats-
ning kring detta. Detta ar-
betssättet stärker relationen 
lärare och elev. Vi menar att 
när elever känner sig trygga 
och trivs i skolans läggs en 
god grund för lärande, säger 
Maria Andersson.

– Det är lärarna själva som 
har formulerat behoven och 
vi har skräddarsytt en fort-
bildning. Det utgör en fram-
gångsfaktor i processen.

När kan vi se effekterna 
av den nya metodiken?

– Det ska bli bättre och 
bättre för varje år. Ju fl er 
elever som har gått igenom 
”systemet”, desto bättre är 
det. Det gjordes ju dessutom 
ett antal förändringar innan 
jag kom hit. 

Hur ska ni lyckas behål-
la lärarna?

– Det är viktigt att vi lyss-
nar på vår personal, tillgo-
doser behoven för att de ska 
kunna göra en bra undervis-
ning. Det gäller också att vi 
uppmuntrar dem i vardagen. 
När höstterminen startar 
kommer vi att ha 13 förste-
lärare i kommunen. Förste-
lärarna är skickliga lärare 
som får ett särskilt uppdrag 
att sprida kunskap bland sina 
kollegor, säger Maria An-
dersson och fortsätter:

– I vår mål- och resultat-
styrda skola spelar cheferna 

Vid midsommar slutar Maria Andersson sitt uppdrag som bild-
ningschef i Lilla Edets kommun och blir istället skolchef i Kung-
älv.

– Bildningschef Maria Andersson slutar
Tackar för sig efter två år
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30%
RABATT PÅ PLATINAKORTET

JUST 
NU!

Medlemskapet för dig som vill träna 
styrka, kondition och gruppträning 
obegränsat på alla klubbar.  Ingen bind-
ningstid. Alla klubbar, alla aktiviteter!

en viktig roll för skolutveck-
lingsarbetets framgång. Där-
för satsar vi på ledarutveck-
ling för alla förskolechefer 
och rektorer.

Apropå det, du väljer nu 
att sluta som bildnings-
chef i Lilla Edets kom-
mun. Varför?

– Det är många kommu-
ner inom Göteborgsregio-
nen som byter skolchef just 
nu. Kungälv ligger bra till 
rent geografi skt, det är en 
expansiv kommun som gör 
att det är en spännande ut-
maning. Jag tänkte att när 
går nästa tåg? I Lilla Edet har 
jag varit med och satt igång 
många utvecklingsprocesser 
och från tjänstemannasidan 
har vi verkligen gjort allt vi 
kunnat.

Att förslaget om en 
högstadieskola i Lilla Edet 
inte vann politiskt gehör, 
vad spelade det för roll för 
ditt beslut?

– Det är klart att det har 
spelat in, men det var inte 
avgörande för mitt beslut att 
gå vidare. Vad jag kan känna 
är att jag som skolchef i Lilla 
Edet inte ges möjligheterna 
att nå kvalitet i grundskolan 

när man väljer att låsa upp 
för mycket resurser i lokaler-
na. För många små enheter 
äter resurser som vi skulle 
kunna använda till att göra 
en bättre skola.

Vad tar du med dig från 
din tid i Lilla Edet?

– Svårigheterna med att 
skapa en organisation som 
bäddar för god kvalitet.

Vad vill du skicka med 
till din efterträdare?

– Jag önskar en uthållig-
het av den process som vi har 
satt igång, att det arbetet får 
leva vidare.

Du slutar till midsom-
mar, vad blir prioriterade 
arbetsuppgifter fram till 
dess?

– För mig handlar det om 
att verkställa beslut som gör 
att nuvarande processer går 
framåt. Fem speciallärare ska 
anställas. Det gäller att få så 
mycket som möjligt planerat 
och serverat inför hösten. 
Dokumentation ska göras så 
att resultatet av vårt arbete 
kan följas. Bytet av förvalt-
ningschef ska märkas så lite 
som möjligt, avslutar Maria 
Andersson.

JONAS ANDERSSON
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Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 


