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”
NiAn Konstruktion AB är ett ungt 
konsultföretag med lång erfarenhet.

Hög teknisk kompetens, fl exibilitet 
och tillgänglighet uppskattas av våra 
kunder. De ska känna sig trygga i att 
anlita NiAn, säger Nicklas Fjellet.

Våren 2008 startade Nicklas tillsammans med 
Anders Bodell NiAn Konstruktion. Kontoret 
fi nns i Företagarhuset i Hofors, marknaden i 
hela regionen.

– Vi är ett konsultföretag som levererar 
tekniska tjänster inom mekanik, där vi kan 
utföra allt från förstudier till framtagande 
av tillverkningsunderlag, hydraulik och 
projektledning,säger Anders med 25 års er-
farenhet som teknisk konsult  till processin-
dustrin. 

Långsiktig satsning
För NiAn Konstruktion är kvalitetssäkring ett 
honnörsord.
Nicklas förklarar:

Mobil: 070-418 73 02
info@niankonstruktion.se

NiAn Konstruktion AB: 
Nicklas Fjellet och 
Anders Bodell.

NiAn mitt i prickNiAn mitt i prick

Nu skapas Framtidens skola i Hofors 
kommun. Högstadiet resurssamlar 
till en skola – alla dörrar står öppna.

– Elever och lärare längtar ef-
ter att komma till samma skola, 
säger Lise-Lott Staaf, en av Ho-
fors två högstadierektorer.

Två små högstadieskolor ska bli en medelstor, 
Petreskolan, med 400 elever i årskurs 6-9 och 
40 lärare.

– Med samlade resurser är det lättare att 
pussla ihop efter de studiebehov som fi nns. 
Nya skolan ger plats för ökad kvalitet, menar 
rektor Anders Bjerned.

Lärarlyftet lyfter skolan
Under tiden har nästan alla lärare på högsta-
diet gått lärarlyftet om 20 poäng under fyra 
terminer. Genom en unik lösning med Hög-
skolan Dalarna har lärarna vidareutbildats i 
bland annat elevdemokrati, läroprocesser, ar-
betslag och ledarskap. Mycket input som nu 
bubblar att realiseras i Framtidens skola.

– Det fi nns en enorm entusiasm och visio-
närstyrka. Aldrig har det pratats så mycket pe-
dagogik i skolorna. Det är ingen färdig skola 
vi kommer till – alla ska vi bygga framtidens 
skola i Hofors, säger Lise-Lott.

Nybyggnationer
Med en enhetlig organisation underlättas am-

Framtidens skola i Hofors
”Aldrig har det pratats så mycket pedagogik i skolorna”

Skolan i Hofors har 
uppdraget att skapa 
en organisation för 
att medverka till 
trygga och harmo-
niska elever med 
goda skolresultat. 
Det tidigare goda 
samarbetet med det 
lokala näringslivet 
fortsätter i Framti-
dens skola i Hofors. 
Foto: fotograf-
marie.se.

bitionen att bygga goda lärmiljöer, rutiner och 
processer.

– Vi kan lättare rekrytera bra behöriga lä-
rare till heltidstjänster. Vi ska rekrytera en 
elevstödstjänst, en fritidsledare, som ska 
jobba aktivt med eleverna på skolan och vi 
har beslut om att bygga om teknikbyggnaden 
till NO- och teknikhus. Långt gångna planer 
fi nns även på att bygga ihop matsalsbyggna-
den med vårt tvåvåningshus till en luftig och 
öppen entréhall där även skolans expedition 
ska fi nnas, säger Hans Hellström, samordnare 
för ”Framtidens förskola, skola och fritidshem 
– vi tänder ett livslångt lärande” som är det nya 
fullständiga namnet på förändringsarbetet.

Från och med höstterminen 2011 går alla 
klass 6-9 elever tillsammans på Petreskolan i 
Hofors. Utvecklingsarbetet inom  F- årskurs 
5: skolorna samordnas.

”Med samlade ”Med samlade 
resurser är det lättare resurser är det lättare 
att pussla ihop efter 
de studiebehov som 
fi nns”

– Vi har de senaste CAD-verktygen och le-
vererar alltid kvalitetssäkrade dokument och 
datafi ler.
Sedan starten har de i princip haft fullt upp.

– Jag uppskattar att jobba i ett eget mindre 
konsultföretag. Vi kan leverera mycket hög 
service och tillgänglighet. Vårt arbetssätt är 
nära dialog, god uppföljning och långsiktiga 
affärsrelationer.


