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Rektor - Information till er som har barn på Torsö Skärgårdsskola 
 

Helena Ekström har varit rektor vid Torsö Skärgårdsskola sedan verksamheten startade 2012. 

Vi i styrelsen tycker att Helena har gjort ett väldigt bra jobb, som rektor, men även som lärare 

i undervisningen. Under 2021 tog Helena initiativ till en diskussion med styrelsen om hennes 

framtida arbete på Torsö Skärgårdsskola. Helena vill fortsättningsvis arbeta heltid med under-

visning i skolan, eftersom hon tycker att det är väldigt roligt och givande. Av den anledningen 

inledde styrelsen under 2021 en översyn av skolans organisation. Den omfattar dels vem som 

ska ta över som rektor, men även organisation av en del andra arbetsuppgifter. 

 

Arbetet kring rektorsfrågan har lett fram till att styrelsen nu har beslutat att vi ska rekrytera en 

ny rektor för verksamheten. Med denna information vill vi därför kortfattat informera er som 

har era barn på Torsö Skärgårdsskola om hur den fortsatta planeringen ser ut för att anställa 

en ny rektor. Vår målsättning är att en ny rektor ska finns på plats till starten av höstterminen 

2022. Fram tills dess kommer Helena att arbeta vidare som rektor precis som tidigare. 

 

Tillsättning av ny rektor 

Under slutet av februari planerar vi att annonsera ut tjänsten som ny rektor. När det gäller ur-

val av kandidater, genomförande av intervjuer och utvärdering av dessa så har vi tillsatt en ar-

betsgrupp i styrelsen. I denna grupp ingår Gunnar Carlsson, Örjan Nilsson, Claes Simonsson 

och Maria Nilsson. Vi samverkar givetvis med personalen vid tillsättningen. Det är styrelsen 

som tar det slutliga beslutet om vem vi ska erbjuda tjänsten som ny rektor. Vår målsättning är 

att ett beslut om detta ska tas i slutet av april. 

 

Inom kort kommer vi att annonsera ut tjänsten. Vi kommer då även att lägga ut information 

om detta på vår hemsida. Alla är välkomna att söka tjänsten. Ni som har barn på Torsö Skär-

gårdsskola får givetvis gärna hjälpa till med att sprida informationen, så att vi får in så många 

bra sökande som möjligt. Förslagsvis kan man vänta med det tills mer information ligger på 

vår hemsida. Eftersom de som är intresserade då kan få mer information där. 

 

Frågor 

Om ni har några frågor med anledning av tillsättningen av ny rektor så får ni gärna kontakta 

någon av oss i arbetsgruppen. 

 

På Styrelsens uppdrag 

 

Örjan Nilsson 

Vice ordförande 


