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TORSDAG 26 januari 2017

HALLÅ DÄR

– Vi kommer att ha stickning, 
virkning och broderi på pro-
grammet.
Hur kommer det här a! gå till? 

– Det kommer att vara som 
en drop-in kväll. Vi kommer 
hålla på mellan 18 och 21 på 
torsdagar. Sammanlagt kom-
mer det att bli ungefär åtta 
tillfällen fram till maj. Man 
kommer de tider som passar 
en själv.
Vilka är det tänkt ska komma? 

– Har man problem kan 
man komma in och få hjälp 
med sitt handarbete. Det 
kommer att finnas fika också, 
så om man sitter ensam 
hemma på sin kammare kan 
man komma hit med sitt bro-
deri och dricka en kopp kaffe.
På vilket sä! är det här viktigt 
för Strängnäs tycker du? 

– Jag tror man kan hitta en 
själsfrände här. Är man dess-
utom nyanländ eller helt 
enkelt nyinflyttad och inte 
har så många kontakter kan 

det vara ett bra sätt att lära 
känna nya människor på.
Hur tror du a! det här kommer 
a! vara? 

– Det kommer att bli jätte-
spännande!
Hur kom ni på idén till a! hålla  
i e! handarbetscafé?

– Det här började först som 
ett initiativ från en av våra 
studiecirklar här.

Joel A!ermark

 Marie Brännman på Studiefrämjandet i Strängnäs som 
är med och arrangerar handarbetscafé i lokalen på 
Källgatan på torsdagskvällen. 

Vilka sorters hantverk 
handlar det om?

Marie Brännman från Studiefräm-
jandet i Strängnäs.

”Rektorer är väldigt 
dyra administratörer”

Den som försöker ringa eller 
mejla Mariefreds skolas rektor 
Eric Rudholm kan för tillfället 
få vänta på svar. Den här veckan 
och nästa är han nämligen ute i 
klassrummen för att observera 
lärare och elever under lektio-
nerna.

– Lärarna vill att jag ska synas 
mera. Efter samverkan med 
lärarfacken här på skolan så 
gjorde jag om i mitt schema, så 
de här två veckorna är jag ute. 
Men det innebär att andra upp-
gifter får stå tillbaka, säger han.

Eric Rudholm talar om de 
administrativa uppgifter som 
upptar mycket av hans egen och 
rektorskollegernas tid. 

Faktum är a! administrationen 
är så tidskrävande för rektors-
gruppen som kollektiv, att de 
inte anses kunna leva upp till 
sitt huvudsakliga uppdrag – att 
leda det pedagogiska arbetet 
och utveckla utbildningen på 
skolan eller skolenheten. Det 
slår kommunrevisionen fast i 
en granskningsrapport, som var 
en informationspunkt på barn- 
och utbildningsnämndens sam-
manträde på tisdagskvällen.

– Det här är något som nämn-
den bör se väldigt allvarligt 
på och vidta åtgärder för att 
komma till rätta med. Att rektor 
ska leda det pedagogiska arbe-

tet är det första som står i skol-
lagens kapitel om rektorerna, 
sa verksamhetsrevisorn Joakim 
Nertyk till politikerna.

Håkan Bertilsson (STRP) med-
delade att oppositionspartierna 
inte tar på sig ansvaret för situ-
ationen.

– Den enda saken vi har varit 
delaktiga i är beslutet vi tog om 
att ha kvar landsbygdsskolorna. 
Det har blivit en belastning på 
de andra skolorna och det kän-
ner vi ett delansvar för, sa han 
och radade upp andra beslut 
som majoritetspartierna har 
drivit igenom som, enligt Ber-
tilsson, har bidragit till situa-
tionen för rektorerna.

Under granskningen har reviso-
rerna intervjuat ett flertal rek-
torer och den samlade uppfatt-
ningen är att utbildningskon-
toret och dess tjänstemän inte 
utgör något stöd till dem. I stäl-
let upplever rektorerna att de 
själva finns till för att förse kon-
toret med material och upp-
gifter. Och verktygen för att 
göra det upplevs vara trubbiga, 
något som gör de administra-
tiva processerna tidskrävande.

– Det är inte av illvilja från 
någon, utan det är en konse-
kvens av att kommunen har 
dåliga system för det arbetet. 

Det är mycket onödiga klick och 
skrollande i system som inte är 
interaktiva. Men det vet jag att 
utbildningskontoret arbetar på, 
säger Eric Rudholm.

Strängnäs kommun har sedan 
flera år en licens för ett system 
som heter Hypergene, men som 
inte har implementerats. Detta 
system är nu på väg att införas, 
vilket Eric Rudholm tror ska 
lösa en del av den administra-
tiva frustrationen.

– Jag träffade deltagarna från 
min rektorsutbildning för ett 
tag sedan, 18 rektorer som job-
bar i hela Sverige. Alla beskrev 
precis samma sak; hur svårt det 
är att få tiden att räcka till. Det 
är så mycket administration 
som ska skötas, vi rektorer är 
väldigt dyra administratörer. 
Och frågan är om vi ens är sär-
skilt bra administratörer?
Nu är du ute i klassrummen  
i två veckor. Hur kommer din 
arbetssituation se ut den tredje 
veckan?

– Det vill jag inte ens tänka på, 

allt det som jag inte hinner göra 
de här veckorna måste ju ändå 
göras. Nu har det blivit en del 
jobb på kvällarna, även fast jag 
tycker att man måste kunna dra 
ett streck vid arbetsdagens slut. 
Jag har fått ringa medarbetare på 
gränsen till oanständiga tider. 
Det skickar väldigt tokiga sig-
naler, jag kräver absolut inte av 
dem att de ska vara tillgängliga 
på sin lediga tid. Och så vet jag 
att det är en del som får krupp av 
att de inte får tag på mig just nu, 
när jag tar bara de absolut vikti-
gaste samtalen och mejlen. Men 
jag vet att det är värt det i slutän-
dan, säger Eric Rudholm.

Barn- och utbildningsnämnden 
ska besvara revisorernas kritik 
senast den 30 april, vilket inne-
bär att svaret kommer att tas 
upp på sammanträdet senast 
den 25 april.

STRÄNGNÄS Revisorerna riktar skarp kritik mot 

barn- och utbildningsnämnden, vars politiker hålls 

ansvariga för a! kommunens rektorer inte ges 

förutsä!ningar a! göra si! jobb. Oppositionsparti-

erna lägger skulden helt och hållet på majoriteten.

SKOLA Administration i stället för pedagogiskt ledarskap

Leo Korhonen i klass 3B tycker a! det har varit roligt a! ha Eric Rudholm i klassrummet. Rektorn själv är väldigt positiv till besöken, under vilka han ger både 
lärare och elever feedback på det han ser. I förgrunden syns klasskamraterna Wilma Hördell Asplund och Sanne Ha!ara. FOTO: JOAKIM SERRANDER

540
ELEVER
går på Mariefreds skola, som är kommunens största skola. Det finns sex-

ton grundskolor, elva kommunala och fem fristående, i Strängnäs kommun.

Eric Rudholm tillträdde som rektor på Mariefreds skola hös!erminen 2016.  
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Olycka på Ringsö – fick 
vänta länge på transport
STALLARHOLMEN Under 
na!en till onsdagen 
inträffade en olycka med 
en fyrhjuling på Ringsö  
i Mälaren. A! få iväg den 
skadade personen, en 
man i 70-årsåldern, till 
sjukhus visade sig vara en 
svår uppgi#.

– Vi for ut till Selaön vid nio-
tiden på morgonen. Fortfa-
rande är styrkan kvar där ute, 
berättade Mårten Eskilsson, 
insatsledare vid räddnings-
tjänsten i Strängnäs strax före 
klockan 12.30.

– Det var ambulansperso-
nal som ringde från ön och 
behövde vår hjälp, tillade 
han.

Helikopter hade annars 
varit det bästa alternativet.

– Det hade kallats på en 
helikopter från Södertälje 
men på dålig sikt, fortsätter 
Mårten Eskilsson.

Eftersom det är ömsom is, 
ömsom öppet vatten i Mäla-
ren kunde Räddningstjäns-
ten inte åka ut med något av 
sina fordon till ön. Den med-
havda båten visade sig dess-
utom vara för liten i samman-
hanget.

– Det löste sig till slut när 

sjöräddningen i Strängnäs 
skickade en svävare, säger 
Mårten Eskilsson.

Den skadade mannen som 
hade fått vård på plats under 
den långa väntetiden trans-
porterades med nämnda far-
kost strax före klockan 13 in 
till Selaön.

Sedan kunde färden mot 
Mälarsjukhuset fortsätta med 
ambulans.

Ringsö ligger öster om 
Selaön och är ett sommar-
paradis där det även finns en 
mindre bofast befolkning.

– Det var en ganska ovanlig 
insats för oss eftersom vi fick 
rycka ut till ett väglöst land. 
Isläget är dessutom svårt just 
nu, summerar Mårten Eskils-
son.

Strax före klockan fem fick 
vi följande besked av led-
ningsansvarig sjuksköterska 
på Mälarsjukhusets akutmot-
tagning:

– Jag har pratat med läkare. 
Det vi kan säga är att patien-
ten har förhållandevis lind-
riga skador, men att han 
kvarstannar här för vidare 
behandling, åtminstone tills i 
morgon.
Lars Kilström

En ambulans 
väntade på 
Selaön.  
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