
Kattälskande fotbollsdomare
ny rektor vid Lidens skola

Eje Larsson 49år är vår nya rektor vid skolan i
Liden. Han kommer senast från Dalarna, men
har sitt ursprung i Västergötland. Eje bor i
Bodacke med sina katter som är ett av hans
stora intressen tillsammans med att döma fot-
boll och handboll.
Vi frågade honom varför han valde att flytta
till Liden?
”Först var det för att jobbet var ledigt, men
sedan känner jag till trakten väl, för jag har
jobbat som idrottslärare i Stöde 1973. Jag har
många vänner kvar i trakten och dessutom så
tror jag på landsbygden. Det är livskvalitet att
få bo så här”.
Nästa fråga blir vad han har tänkt sig att gjöra
med våra barn och lärare?
”Jag har en vision om hur arbetet skall bedri-
vas. När det gäller eleverna så gäller det att
utveckla deras egna förmågor:”
1. Kunna lära sig att lära
2. Samarbetsförmåga
3. Initiativförmåga
4. Reflekterande attityd
5. Ansvarstagande
6. Kreativitet
7. Kommunikativ förmåga

”Dessutom finns ett par saker
som vi kommer att motverka,
samtidigt som vi hoppas slippa se
på vår skola och det är: Mobbing,
sexuella trakasserier, våld och
främlingsfientlighet. Man måste
ha respekt för andra människors
lika värde.”

Slutligen kom det ett par frågor
om Eje och hans vardag.

Förhållande? Singel
Tycker om? Katter
Bil? Volvo V70
Röker? Nej
Snusar? Nej
Öl eller Vin? Vatten eller Cola
Fritidsintressen Motion, dans,
att d ö m a
fotboll och
handboll.

Rektorn har ordet!
Hej!
Jag heter Eje Larsson och är sedan den första
augusti rektor för Lidens skola. En fin skola
som jag hoppas kunna utveckla tillsammans
med personalen, eleverna, föräldrarna och byg-
den.
En skola betyder mycket för bygdenoch borde
kunna vara ett nav där många aktiviteter kan
kretsa kring.
Min filosofi är att ha en öppen skola där per-
sonal och elever kan utvecklas för
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framtidens samhälle. En skola där vi som vuxna
vågar visa vägen, men där vi också tar emot
och bearbetar intryck utifrån.
 Varje elev ska känna till att skolan är för alla
och inte bara för de som räcker upp handen
och kan allt direkt. Var och en ska kunna ut-
vecklas på sin nivå och i sin takt och få stöd för
det. Jag hoppas också att alla elever ska få en
god hälsofostran.
Därigenom kan de möta de krav som ställs på
dem med en god kondition och styrka. En del
av god livskvalitet ligger i att man vet hur man
skall bära sig åt för att må bra.
Mycket av vår värdegrund skapas i skolan. Det
är därför viktigt att vi får alla att förstå att det
samhälle vi alla skall leva i består av alla vi till-
sammans.
Sist men inte minst hoppas jag att all personal
och alla elever på Lidens skola känner stolthet
över vår kära skola.
Väl mött på skolan!
Eje Larsson Foto och text: Tore

Löfvenius


