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Kraftfullt i Hofors

Ola - ny rektor i Hofors

”Jag vill vara med och bidra till utveckling”

Fakta Ola Åberg:
Ålder: 33 år
Familj: Fru Johanna och tre barn; Stina 5 år och
tvillingarna Viktor och Lisa 1 år och 4 månader.
Studier: Fil. kand med huvudämnet sociologi,
Högskolan Dalarna
Karriär: Bl.a. organisationsutvecklare på Röda
Korset och utbildare/ coach på ett utbildningsföretag samt personalutvecklare på Ericsson.
Kuriosa: Ola har varit coach för Ockelbo Basket
samt är certifierad Human Element Handledare,
individ- och grupputvecklingsprogram i USA.
Fritid: Jakt och golf.
Äter helst: Kyckling.
Dricker helst: Vatten.

Ola Åberg är sedan i oktober ny högstadierektor
på Petreskolan som ingår i det norra skolområdet i Hofors.
Ola är en ledare med starka grundvärderingar,
som vill utgå från det som är positivt, skapa möjligheter
för eleverna att utveckla sig efter sina förutsättningar och
gläds när han ser ett ljus tändas i andras ögon.
Sin egna skolår var han dock måttligt imponerade av.
Ola Åberg, 33 år och ny rektor på Petreskolan.

FRÅGOR OCH SVAR:
– Varför blev du, som är relativt ung och
inte har erfarenhet från skolvärlden, uppmuntrad att söka tjänsten som rektor för
högstadiet?
– Det ska du kanske inte fråga mig om.
– Vad tror du själv?
– Vad jag tror och har hört är att man
sökte en person som kunde se på verksamheten med nya ögon, då det finns
lång skolledarerfarenhet i rektorsteamet. Dessutom har jag erfarenhet av utbildning och ledarskap.
– Du är kanske yngst bland personalen på
skolan, skrämmer det dig?
– Ha, ha. Det var någon som sa att jag var
modig som antog utmaningen, men själv
ser jag det inte så. Jag ser inte min roll
som utsatt. Jag vill vara med och bidra
till utveckling – att skapa en sund, trygg
och inspirerande skola där medarbetarna trivs med att gå till jobbet och där
eleverna känner att de kan utvecklas.
– Vad får dig motiverad att jobba hårt?



– När jag ser att människor lyser i ögonen.
När jag medverkar till att människor väljer att växa och utveckla sig själva.
– Du har egentligen aldrig varit i Hofors innan
du fick tjänsten?
– Jag har passerat många gånger, men, nej,
jag har nog inte stannat till.
– Vad vet du om samhället?
– Jag lär mig hela tiden och ser Hofors med
helt nya ögon idag. På Petreskolan har vi
ett utmärkt läge med sim-, sport-, och ishall i direkt närhet. Dessutom motionsspår
på baksidan, trots att skolan ligger centralt
i Hofors. Hofors kännetecknas av mycket
gröna och fina områden.
– Vad är din viktigaste roll som rektor?
– Min uppgift är att se till att eleverna får
så mycket kunskap som möjligt med sig,
så att de har många valmöjligheter i livet.
Jag vill fokusera på att varje individ ska
kunna utvecklas maximalt utifrån sin potential. Jag vill också att vi bidrar till att
skapa trygga ungdomar med gott självförtroende.

– Hur gör man det?
– Som jag var inne på tidigare; skapar en
harmonisk skola där lärare och elever trivs.
Jag uppskattar att ämnet livskunskap etableras och är schemalagt på skolan. Att
dels få kunskaper om sig själv vilket är
viktigt för självkänsla och självkännedom,
dels att vi diskuterar värdefrågor: hur ska
man vara för att vara en bra kompis? Hur
vill vi att andra ska vara mot oss?
– Blir det total omorganisation nu?
– Nej. Jag hoppas att jag kan entusiasmera
och få alla i personalgruppen att känna sig
delaktiga i hur vi jobbar kring barnen. Jag
tror det är viktigt med en röd tråd i lärandet, där man når en god samverkan och
bra övergångar mellan de olika stadierna.
Vi ska framför allt våga se det som vi gör
bra, känna stolthet över det och vidareutveckla övriga områden.

alltid det var lika inspirerande och idrotten var väldigt viktig för mig vid den tiden.
– Du tycker att justa värderingar är viktiga?
– Ja, jag lärde mig mycket av en tidigare chef jag hade, Mats Olsson på Villa
Harmoni i Älvkarleby, som har en unik
förmåga att vara närvarande. Genom
studier i sociologi ökade mitt intresse
för rättvisefrågor och att alla inte har
samma möjligheter eller tillgång till exempelvis högre studier.
– Angående närvarande … vad känner du
idag?
– Jag tycker det här är jättekul. Här vill
jag stanna några år!

– Hur trivdes du själv i skolan?
– Jag har haft relativt lätt för mig, så det
var inga problem på det sättet, men jag
upplevde det väldigt personbundet, vilket
förtroende jag fick för läraren. Det var inte
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