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NÖDINGE. Det var ett 
gymnasium som blev en 
högstadieskola.

I nya Da Vinciskolan 
har två olika skolkultu-
rer förenats.

– Vi bygger organi-
sationen, lokaler och 
rutiner under tiden vi 
flyger, säger rektor Ma-
rie Schörling.

I våras fattade politiken det 
definitiva beslutet att avveck-
la Himlaskolans högstadium 
i Alafors för att istället låta 
Da Vinciskolan se dagens 
ljus i före detta Ale gymnasi-
ums lokaler. 382 elever från 
tidigare Kyrkbyskolan och 
Himlaskolan utgör det som 
sedan i augusti är Nödinges 
nya högstadieskola.

– Fusionen mellan två oli-
ka kulturer har gått väldigt 
bra. Ledningen med verk-
samhetschef Joakim Öst-
ling i spetsen ska hyllas för 
ett väldigt bra förberedande 
arbete. Vi upplever inget vi 
och dem i huset, säger Marie 
Schörling som tillsammans 
med biträdande rektor Bir-
gitta Ringström tillträdde 
sina respektive tjänster den 
1 augusti.

– Vi kom båda utifrån 
med nya friska ögon. Vi har 
plockat russinen ur kakan, 
det som var bra från Him-
laskolan respektive Kyrkby-
skolan. Det som var mindre 
bra lämnade vi därhän.

Marie Schörling och Bir-
gitta Ringström kände inte 
varandra sedan tidigare, men 
insåg direkt att personkemin 

klickade.
– Jag gillar att jobba i 

team och tror på den ledar-
skapsmodellen, säger Birgit-
ta Ringström.

– Vi fungerar väldigt bra 
ihop och har roligt på jobbet 
varje dag. Vi har en stadig 
grund att stå på och kan dra 
nytta av vår erfarenhet i ar-
betet med att bygga upp en 
ny skola. Det var ett uppdrag 
som attraherade mig. Det är 
väldigt spännande att få byg-
ga ihop två tidigare kulturer 
och samtidigt forma något 
nytt, säger Marie Schörling.

Vad skall vara utmär-
kande för Da Vinciskolan?

– God kvalitet! På Da 
Vinciskolan når man så goda 
resultat som man har ambi-
tionen att göra. Vi ska ha hög 
kvalitet på våra pedagoger, 
ha ordning och reda i verk-
samheten. Tillit, trygghet 
och gemenskap är nyckelord 
som är ständigt återkom-
mande.

– Ledorden som vi säger 
till våra ungdomar varje dag 
är; Ta ansvar, arbeta hårt och 
var snäll!

Har ni upplevt några 
problem med att flytta in 
i lokaler där det tidigare 
bedrevs gymnasieunder-
visning?

– Skolan byggdes om un-
der sommaren och det var en 
väldigt bra planering kring 
det. Det är ändå några bi-
tar kvar som vi jobbar med, 
miljön motsvarar inte fullt 

ut unga tonåringars behov. 
Fokusgrupper har tillsatts 
och ihop med elevrådet är 
det beställt möbler, textilier 
och så vidare som ska bidra 
till en mysigare och trevliga-
re miljö. Det gäller såväl ute 
som inne.

Vad har ni fått för re-
aktioner på verksamheten 
från elever och föräldrar 
under den här första ter-
minen?

– Utvecklingssamtalen 
som gjorts under hösten 
vittnar om att ungdomarna 
trivs. Även föräldrarna tycks 
vara väldigt tillfreds med hur 
verksamheten bedrivs.

Ni får bussa era elev-
er till Alafors respektive 
Bohus för undervisning 
i hemkunskap och slöjd. 
Vad tycker ni om det?

– Det är ett faktum att 
förhålla sig till. Lokalerna 
i en del av huset dömdes ut 
och då hamnade man i en 
akut situation att ta ställning 
om det skulle renoveras eller 
byggas nytt. Vi tycker att frå-
gan har hanterats väldigt bra. 
Det var inget önskeläge för 
någon, att inte ha klart med 
salar för hemkunskap och 
slöjd, men till hösten kom-
mer vi att ha det.

Tre ord som kan beskri-
va er första tid på Da Vin-
ciskolan?

– Roligt, utvecklande och 
visionärt.

JONAS ANDERSSON

MARIE SCHÖRLING

BIRGITTA RINGSTRÖM

Bor: Utanför Borås.

Bakgrund: Har jobbat inom 

skolan i hela sitt liv, i alla 

åldrar. Har arbetat 25 år i 

Borås kommun.

Titel: Rektor.

Bor: Göteborg.

Bakgrund: Var tidigare en-

hetschef på Jensen gymna-

sium i Göteborg. Har arbetat 

drygt 25 år i Mölndal stad.

Titel: Biträdande rektor.

Da Vinciskolans rektor, Marie Schörling:

”Vi bygger under tiden vi flyger”
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Da Vinciskolans biträdande rektor och rektor, Birgitta Ringström 
och Marie Schörling.

Kallelse till Årsmöte
Medlemmarna i Ale Golfklubb kallas härmed till:

Ordinarie årsmöte torsdagen den 4 december 2014 kl 18.00

Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen

På årsmötet kommer vi även få besök av näringslivschefen Pia Areblad,  
Ale Kommun, för att samtala om vad vi gemensamt kan göra för att  
utveckla klubbens och kommunens verksamhet.

Komplett material inför årsmötet finns att hämta på kansliet  
eller på vår webbsida: www.alegk.se fr.o.m. 14 dagar före mötet.

Välkommen
Vardag 10 – 19 | Lördag 10 – 15 | Söndag: 11 – 15
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

– 19 | Lördag 10 – 15 | Söndag: 11 – 15
um 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

-Jul-
på Ale Torg!

Söndagslotten
På söndag kan ni tävla om Kundvagnsracet – Handla för 

300 kr eller mer och få en eller max tre Söndagslotter vid 

varje köptillfälle. (gäller ej på ICA, Systembolaget eller 

receptbelagda varor på Apoteket).

På lördag kommer 
Polisen till torget 
och informerar om 
hur man skyddar 
sig mot inbrott


