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LILLA EDET. Resultaten i 
grundskolan ska för-
bättras.

Den som ska leda ut-
vecklingsarbetet framåt 
är nye bildningschefen 
Olle Isaksson.

– Mina tre ledord är 
glädje, engagemang och 
mod.

I bandykretsar är Olle Isaks-
son ett mycket bekant ansik-
te, både som spelare på den 
tiden begav sig och senare 
även som framgångsrik trä-
nare i elitklubbar som Villa, 
IFK Kungälv och Gripens 
BK.

– Bandyintresset är stort, 

det kan jag inte förneka. Nu 
har jag dock inget åtagande i 
någon förening utan är bara 
supporter. Jag försöker se de 
flesta av Villas matcher, för-
klarar Olle.

Att det blev skolans värld 
för Olle Isaksson var egentli-
gen en ren tillfällighet. Efter 
avslutade gymnasiestudier 
och militärtjänstgöring bör-
jade Olle arbeta för Väst-
svenska Lantmän i Grann-
gårdens affär. 

– Jag sålde olika kemika-
lier, olja, kalk och så vidare, 
berättar Olle som hade en 
förkärlek till försäljaryrket.

– Min farfar och pappa 
drev ett trädgårdsmästeri 
och redan i unga år fick jag 
uppleva torghandeln.

På mitten av 70-talet byt-
te emellertid Olle inriktning 
helt och hållet. Det var snab-
ba ryck.

– Min fru tjänstgjorde på 
en skola i Lidköping och en 
vecka innan höstterminen 
skulle starta var det en lära-
re som sade upp sig. Frågan 
gick till mig. På den vägen 
är det. Jag tyckte det var kul 
och efter ett par år gick jag 
lärarutbildningen.

2001 antog Olle Isaksson 
sitt första rektorsuppdrag, 
han har varit chef för sko-
lans stödenhet och närmast 

kommer han från rollen som 
skolchef i Götene kommun.

Varför Lilla Edets kom-
mun?

– Jag gillar att bli utmanad 
och förändringar är berikan-
de. Uppdraget som jag fick 
beskrivet för mig lät intres-
sant och kommunledningen 
fastnade för min profil.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är väldigt engagerad, 
går igång på saker. Sedan är 
jag målinriktad. Har vi pro-
cessat en sak ryggar jag inte, 
utan står upp för det som är 
beslutat.

Lilla Edet har bland de 
sämsta skolresultaten i 
landet, hur ska den tren-
den vändas?

– Det är oerhört viktigt 
att man är klar över sitt upp-
drag, oavsett om du är poli-
tiker, tjänsteman, lärare eller 
i mitt fall – bildningschef. 
Alla vill väl och att det man 
gör leder till ett bra resultat. 
Det vi behöver arbeta med är 
tillit, höga förväntningar och 
nyfikenhet, säger Olle Isaks-
son och fortsätter:

– Att bli uppmärksammad 
för det man gör är oerhört 
betydelsefullt. Sedan måste 
vi hitta aktiva handlingar. 
Det är väldigt lätt att sitta 
och prata, men att gå från te-

ori till praktisk verkstad blir 
viktigt.

Dina tankar kring skol-
strukturen?

– Fokus ligger på att upp-
nå kvalitet. Om det sedan 
leder till anpassning av loka-
ler, en annan lärmiljö, kom-
petensutveckling eller vad 
det nu kan vara återstår att 
se. Frågan vi måste ställa oss 
är: Hur blir vi framgångsrika 

i den lärandeprocess vi har?
Prioriterad arbetsupp-

gift just nu?
– Jag ska se, höra och lära.
Ditt intryck av Lilla 

Edets kommun?
– Väldigt positivt och 

jag har mötts av ett väldigt 
varmt välkomnande under 
de här första veckorna.

JONAS ANDERSSON

 

ÖPPET NU I HELGEN 

LÖR 10-15. SÖN 11-15.

MADE BY VÄSTERGÖTLAND

Business Edition – AWD fyrhjulsdrift på köpet. 
Väljer du en Volvo XC60, XC70, V70 eller V60 D4 Business Edition bjuder vi på AWD fyrhjulsdrift! 

Fyrhjulsdriften gör din Volvo till en ännu bättre vinterbil. Till Volvo V70 och V60 ingår dessutom 

Geartronic automatlåda som till Volvo XC60 och XC70 nu endast kostar 9 900:-.

Prisexempel Business Edition Nu pris  Inclusive Billån*  Business Lease** 

Volvo V60 D4 AWD 181 hk, aut.  299 000:- 3 850:-/mån 3 799:- +moms/mån 

Volvo V70 D4 AWD 181 hk, aut.   319 900:- 4 095:-/mån 4 050:- +moms/mån 

Volvo XC60 D4 AWD 181 hk, man. 339 000:- 4 350:-/mån 4 250:- +moms/mån 

Volvo XC70 D4 AWD 181 hk, man.   329 000:- 4 210:-/mån 4 150:- +moms/mån 

 = Vinterhjul på köpet! Värde cirka 12 000:- 

Där inget annat anges gäller erbjudanden modellår 2015. Vinterhjul, stylingpaket och tillbehörsfälgar gäller t.o.m. 9/2 2015.  Volvo modellår 2015: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–10,7. CO2 g/km: 48–249 (V60 D6 Plug-in Hybrid – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. 

Bilarna på bilderna är extrautrustade. * Volvo Inclusive Billån: Beräknat på 4.95% ränta, 30% kontantinsats, 72 månader, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. 

Prisex beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. ** Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna 

för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Läs mer på volvocars.se.

Många lagerbi lar för omgående leverans
Just nu har vi många nya lagerbilar för omgående leverans. Kom in till 

oss i helgen eller besök vår hemsida www.stendahlsbil.se.

Vi bjuder på fika i helgen. Välkomna in!

 JUST NU 

Vinterhjul på köpet! 
Vinterdäck monterade på Volvo  

Original aluminium fälg. Gäller   

2/1 – 9/2  för nya Volvo V70  

XC60 och XC70 modellår 2015.

Värde från ca 12 000:-

Volvo är utvecklade för Sverige och tar dig dit du vill, oavsett väder och väglag. För att göra din resa ännu tryggare  

får du nu fria vinterhjul och AWD fyrhjulsdrift på köpet till Volvo V70, XC70 och XC60. Välkommen på provkörning i helgen!

stendahlsbil.seLILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

Glädje, engagemang och mod
– Bildningschefens tre ledord

Olle Isaksson är ny bildningschef i Lilla Edets kommun.

OLLE ISAKSSON

Ålder: 60.

Bor: Lidköping.

Familj: Fru, en dotter och en 

son, tre barnbarn.

Intressen: Idrott i allmänhet, 

bandy i synnerhet. Jag är 

svag för det som har med 

vatten att göra, som fiske, 

båtliv och bad.

Favoritämnen i skolan: Ma-

tematik, historia, samhälls-

kunskap och idrott.

Aktuell: Som ny bildnings-

chef i Lilla Edets kommun. 
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LÖDÖSE. Lasse Mattila är 
författare, föreläsare och 
rådgivare om utanförskap 
och utsatthet. Tisdagen den 
3 februari kommer han till 
Tingbergsskolans matsal 
för att tala under rubriken 
”Att vara en vuxen förebild 
i barn och ungdomars liv”. 
En vecka senare blir det en 
repris i Lilla Edets Folkets 
Hus.

Med tjugo års erfarenhet 
ger Lasse Mattila i sin före-
läsning nya infallsvinklar på 
hur man kan tänka och agera 
kring barn och ungdomar. 
Han har arbetat i skolans 
värld som kurator, inom so-
cialtjänsten samt även suttit i 
ledningsgrupper med ansvar 
för sociala frågor. Med sitt 
helhetsperspektiv gör han 
skillnad som konsult, med-
människa och föreläsare.

JONAS ANDERSSON

Lasse Mattila.

Lasse Mattila
föreläser
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