
Att vara rektor

Ett fantastiskt jobb. Man lär sig varje 
dag något nytt. Ett livslångt lärande.



Innehåll 
 

1#  Vad gör egentligen en 
rektor ? Förord. 

 
2 #. Att ha en vision, att ha 

mål. 
 

3 # Tre farliga saker jag varit 
med om. 

 
4 # Hur kan man få bra betyg 

på ett smart sätt ? 
 

5 #. Hur blir man rik ? 
 

6#. När jag slutar som rektor, 
vad ska jag då göra ?



1 # Vad gör egentligen en rektor? 
 

Jag har nu varit rektor under 6 år på D-skolan. 
En häftig skola.  Verkligen!  Barnen - eleverna är 
min drivkraft, det som verkligen får mina tankar 

och hjärta att vara aktiv. Att få fortsätta ha 
barnasinnet och inte helt och fullt bli vuxen och 

gammal. 



Som rektor finns det mycket man kan göra; 
 
Räkna pengar 
Svara på Mail. 
Prata med andra skolor  
och förskolor. 
Vara på möten 
Titta in i datorn o få  
fyrkantiga ögon. 
Prata i mobil, prata med föräldrar, 
Prata och vara med lärare  
och alla andra. 
Tänka, undersöka och ta beslut. 
OCH det bästa, 
Det viktigaste, 
vara med barnen,  
 
på raster, 
i klassrummen,  
i matsalen, 
vara vikarie i en klass, vara 
 med och stödja lärarna. 
 
Att vara vikarie i en klass, eller 
 följa med till badet är roligt. 
 
Att ha en klass och följa en planering,  
men också bryta av  
lektionen med berättelser,  
erfarenheter man fått  
under ett innehållsrikt liv. 
 
Till exempel ” Hur blir man rik”. ”Hur man kan vara smart och få bra betyg” eller ” 
spännande farliga saker jag varit med om” 



2 #. Att ha mål 
 
Jag är helt övertygad om att det lättare att komma till det 
man kanske drömmer om - har som mål, ja, går både lättare 
och fortare, om man just har ett mål.  
 
För mig har det alltid också underlättat att visualisera min 
dröm, skapa en bild inne i hjärnan, och sedan drömma, 
tänka och planera för att målet - drömmen ska bli verklighet.  
 
I slutet av denna bok visar jag några av mina mål, mina 
drömmar. 



3 #. Tre farliga saker jag varit med om: 
 
Att gå på fjället och det blir snöstorm. 
 
Under några år utbildade jag mig till färdledare i Svenska 
Turistföreningen. Den tuffaste delen var sista momentet, 
att bo ute i snön under en vecka, på vintern, med massor 
av snö, uppe i den Svenska fjällvärlden.  Man lär verkligen 
känna sig själv. Att bo en massa nätter ingrävda i en 
snödriva, i en nybyggd igloo eller i ett skärmskydd, där 
temperaturen ibland var minus 30 grader, är lärande och 
utvecklande.  
 
En gång när jag var ute med en grupp på 10 personer, på 
väg till Sylarna, blev vädret mycket dåligt på nolltid. Jag 
tog fram ett långt rep, och vi band ihop oss i en lång linje 
efter varandra. Det blåste hårt, man hörde inget annat än 
vindens tjut, att prata med varandra gick inte. Efter ett 
försök att gå till en stuga, fick vi sätta oss i vindsäckar tätt 
ihop för att hålla värmen, och vänta på att ovädret skulle 
avta. Lika plötsligt som ovädret kom över oss, försvann 
det, efter några timmars väntan. Vi hade då ätit upp våra 
smörgåsar och druckit upp vårt varma kaffe eller choklad. 
Många skratt och god mat förgyllde kvällen i stugan. 



Jag var färdledare rätt många gånger innan jag fick barn. Viktigt att 
visa rätt väg och klara av svåra saker som kan inträffa. Viktigt att 
ha kunskaper man har nytta av i svåra situationer.



Jag med hunden Ferox



Farligt var det också  
när jag gjorde militärtjänst som hundförare på Flygflottiljen 
F11 i Nyköping. 
 
När jag var 19 år fick jag utbilda mig att leda hundar där 
Skavsta flygplats nu ligger. 
 
Under ett års tid var jag tillsammans dag som natt med 10 
underbara, intelligenta schäferhundar. Men, dom var farliga 
om man gjorde fel. Då kunde man bli dödad eller allvarligt 
skadad om dom skulle bli arga och anfalla mig. 
 
Men med en bra utbildning klarar man det mesta. 
Hundarna och vi 8 personer som jobbade med dem blev 
starka trygga team. Ofta var man ute på nätterna och 
vaktade hela området mot att fienden inte fick komma in 
och sabotera.  
 
Ibland blev man överfallen av någon som skulle testa en. Då 
fick man spåra efter den flyende ”sabotören” och släppa 
hunden så att den högg tag i armen och vräkte ner 
personen på marken. Ibland var det spännande när en 
hangarhund skällde och markerade att det var någon i 
hangarerna. På natten. Mörkt. En gång tog jag en major 
som olovligt befann sig i hangaren. Transport till vakten, och 
så fick han sparken.



Den tredje farliga saken jag varit med om var att segla på ett stort 
segelfartyg i storm. 
 
En gång för länge sedan seglade jag på ett segelfartyg tre veckor, 
från Blekinge upp till Hangö i Finland och därefter till Visby på 
Gotland, och tillbaka till Karlskrona.  
 
Det var en aspirantkurs jag anmält mig till. Första provet var att alla 
var tvungna att klättra upp i masten från ena sidan, och klättra ner 
på andra sidan masten. Oj, vad högt upp man var. De som inte 
vågade fick åka hem igen. Inte jag, inte.  
 
Vi var 24 stycken aspiranter, 18 år gamla, och vi ville alla bli sjömän 
under lumpen, ett år. Jag blev chef för en av fyra grupper. Vi seglade 
både på dagen och natten. Väldigt lite sömn, och det värsta, väldigt 
lite mat.  Dom testade oss! 
 
När vi seglade från Hangö i Finland, blev det mycket hård vind och 
stora vågor. Endast 7 personer var friska, alla andra mådde mycket 
dåligt, de var sjösjuka. En del så sjuka att dom försökte hoppa över 
bord, ner i havet. Tror ni att jag blev sjuk? Nej, jag var van att vara 
ute och segla i vår vackra skärgård.  
Det var rätt kämpigt att ta ner stora segel, att styra och vara utkik 
uppe i masten.  
 
På morgonen hade vinden mojnat, var inte alls så hård som under 
natten, och då fick vi torka spyor och ordna upp all oreda som 
uppstått under nattens tuffa segling.  
 
Det roligaste på hela resan var att få stå uppe i masten högt högt 
upp. När man tittade ner så var ibland fartyget vid sidan om en där 
nere. Båten lutade så mycket. Helt plötsligt fick jag ropa ” land i 
sikte”. Jag såg ön Gotland.



Segelfartyget Gladan var en häftig upplevelse.



4 #. Hur kan man få bra betyg efter nian  
på ett smart sätt och samtidigt lära sig mycket ? 

 
Ett tips jag gärna ger elever är hur man kan komma in 
på den utbildning man drömmer om om man är lite 

”streetsmart”. 
 

För mig var det att komma in på gymnasiet först, och 
sedan på universitet, och utbilda mig till arkitekt. Det 

var mitt mål när jag gick i åttan och nian.  
Jag tänkte ” nu måste jag vara smart så att mina betyg 

räcker för att komma in på gymnasiet”.  
Så här gjorde jag, för jag ville ha mycket tid över till att 

träna och tävla (i Badminton). Jag satsade på de 
ämnen jag tyckte var roligt, i ämnen jag hade bra 

lärare ( som gjorde att jag blev väldigt intresserad i 
just de ämnen läraren undervisade i). I dessa ämnen, 
5 stycken var det rätt lätt att få bra, höga betyg i. Jag 
tyckte ju att dom var roliga och lätta. I övriga ämnen 

såg jag till att jag fick godkänt. Jag satsade också på att 
lyssna ordentligt på lektionerna, frågade direkt om jag 
inte förstod, och behövde då hålla med läxor väldigt 

lite.  
 

Varför jag inte blev arkitekt är en annan sak.....



5 #. Hur blir man rik, brukar eleverna fråga när jag har Brain-breakes? 
 
Då berättar jag att jag alltid försöker vara positiv och snäll, mot min fru, 
mina barn (3 st), mina hundar, fiskarna i akvariet, blommorna, flugorna, alla 
i min släkt, alla barn jag mött i förskolor och skolor, säkert många tusen, 
alla duktiga lärare och andra medarbetare, och så vidare. Detta har gett mig 
en stor rikedom i livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men, hur får man mycket pengar och blir rik frågar barnen ....  
 
Jag vet inte, men kanske blir man jätterik om man sparar lite av de pengar 
man får under tex 40 år. Exempel, om man får 100kr, då lägger man undan 
och sparar 10kr. Om du sparar 10% under 40 år, har du säkert fått ihop mer 
än en miljon kronor.

Det här är en rikedom, att ha så många fina glada elever omkring sig.



6 #. Nu när jag slutar som rektor ska jag lära mig  
nya roliga saker. 

 
Jag ska utbilda mig till trädgårdsmästare.  

Att hålla på med växter är jätteroligt tycker jag numera. Sedan 
ska jag segla mycket, vandra i skogen, åka skidor i fjällen, och 

vara tillsammans med min  
fru Titti och våran hund Viggo. I sommar tar vi emot en liten 
valp,Viggo får en kompis, ochså ska jag få ett barnbarn, mitt 

första.



Det här huset har jag byggt på min fritid i snart 5 år. Ett 
Orangeri. Ett mål som tog rätt lång tid att nå, men jag har inte 
gett upp. Kämpa och till slut är man i mål. Nu kan jag nästan 
kalla mig för arkitekt som var min dröm när jag var ung. 🙂



Vad är det här ?  Ja det funderar jag på 
fortfarande. Målade denna tavla för 10 år sedan.



Förändring 
Heter det här konstverket.  

Skapad av konstnären George Badawi



Färger, former, konst, böcker, är viktigt  
för mig. Berikar o gör mig glad.



Nu till hösttermin 2021 har hela D-skolan flyttat 
till nybyggda Oxelöskolan. 260 elever. 102 års 

skolverksamhet är historia. 


