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Vi hade prövat ledningsgrupp, adminis-
trativ chef, pedagogisk samordnare. Ja, vi 
hade till och med prövat med TVÅ peda-
gogiska samordnare samtidigt.

Men nu ville vi, i alla fall de flesta av 
oss, ha en rektor! En Riktig Rektor. Alltså 
en person som hade såväl mandatet som 
tiden och lönen för att kunna ta tag i alla 
de där sakerna som inte riktigt fungerade 
och som också gjorde att vi liksom inte 
kom vidare, att vi satt fast, att vi hela tiden 
gjorde brandkårsutryckningar och fick väl-
digt lite tid över till utvecklingsarbete och 
visioner. Om sanningen ska fram så var 
det också så att det fanns saker som ingen 
riktigt tog ansvaret för eller hade kunskap 
om och kompetens att ta tag i.

Vi valde att ställa frågan till en betrodd 
kollega. Om sanningen ska fram även här så 
hade naturligtvis denna person egentligen 
länge skött många av de saker som ligger i 
rektorsuppdraget, men utan att ha manda-
tet, tiden eller lönen – av ren lojalitet mot 
skolan. Det knorrades här och var, förstås, 
någon valde att gå och det var säkert inte 
lätt för kollegan att plötsligt ”byta stol”.

Vi var alltså en av de första waldorfskolor-
na i Sverige att låta en rektor vara pedago-
giskt ansvarig och jag är rektor nummer 
två. Från att ha arbetat som klasslärare sa 
jag för snart sex år sedan ja till uppdraget.

Rektorn – en plogbil
”Jag tror vi behöver en rektor!” Dessa tabubelagda ord yttrades av en 
kollega för ungefär tio år sedan. Vi satt, hela kollegiet, och stirrade på 
den svarta tavlan där vi skrivit upp alla de svagheter, saker som borde 
åtgärdas, förbättras och utvecklas i vår verksamhet. Synpunkterna hade 
framkommit i enkätsvar och gruppdiskussioner under ett antal månader.
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I vår verksamhet fungerar det alldeles 
utmärkt med den organisation vi nu har. 
Jag är en Riktig Rektor, alltså har jag man-
datet, tiden och lönen för det uppdrag jag 
sköter. Ett uppdrag som jag egentligen ald-
rig kan koppla av helt. Samarbetet mellan 
skolans olika pusselbitar, rektor, kollegiet, 
styrelsen fungerar väl – en förutsättning 
för att vi alla ska kunna sköta våra jobb.

Jag har ett ”råd” bestående av kollegor 
som hjälper mig att fokusera på rätt saker, 
att hitta lösningar och att komma vidare. 
Detta var ett krav från min sida när jag till-
trädde, alla behöver vi stöd. Jag väljer själv 
detta råd, det ska vara kollegor som är 
bärande och som är väl insatta i waldorf-
skolans värld, som jag kan lita på. Jag vill 
ha andra – annorlunda åsikter, inte bara få 
mina egna bekräftade.

Jag leder kollegiemötena och är den 
som har sista ordet i hur vi ska lösa olika 
frågor, allt från hur språkvalet ska gestaltas 
till vem som ska vikariera. Jag lägger mig 
däremot inte i hur pedagogerna lägger upp 
sitt arbete, om de inte ber mig eller begår 
uppenbara fel.

Jag är den som ofta sköter kontakter 
med de vårdnadshavare som har barn 
med särskilt stöd, jag sitter oftast med i 
den typen av möten. Jag är den som tar de 
”svåra” samtalen med elever, medarbetare 
och föräldrar. Jag sköter kontakten med 
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Rektor och elever 
i trädgården..
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myndigheter och kommuner och föredrar 
rapporter för Styrelsen om verksamheten.

Jag sätter schemat och fördelar tjänster, 
avgör vilka prioriteringar som bör göras 
och har budgetansvar och personalansvar 
– alla de saker som enligt lag är rektors 
uppdrag.

Elever söker ofta upp mig, för stora och 
små frågor och min dörr är nästan alltid 
öppen. Ibland smyger jag in i klass etts 
klassrum och får en kram …

Rektors roll
Är det svårare att vara rektor i en wal-
dorfskola än i andra skolor? Nej det tror 
jag egentligen inte, men det är annor-
lunda. Annorlunda därför att rollen inte 
är lika självklar och uppdraget på sina håll 
ifrågasatt. Annorlunda också därför att vi 
vill vara en någorlunda platt organisation, 
något som förutsätter att vi alla anser att 
alla olika uppdrag är lika mycket värda och 
viktiga för verksamheten. Rektorsuppdra-
get är ett av dem, men inte per automatik 
det viktigaste.

Det finns en hel del inbyggda svårigheter 
i den organisationsform som de flesta av 
waldorfskolorna har. Rektor är ju närmaste 
chef  för lärarna/pedagoger/övrig personal 
och styrelsen är chef  för rektor, men ofta 
sitter ju några kollegor i styrelsen – vilket 
innebär att man alltså är chef  åt varandra…

Det här kräver att man kan kommuni-
cera och att man är på det klara med vilket 
stol man sitter på i olika situationer och 
vad uppdraget är. Det kräver förtroende 
och förståelse för varandra och de uppgif-
ter man har.

Det är svårt att plötsligt bli chef  till sina 
kollegor. Det är inte enkelt att komma 

med kritik eller säga ifrån till någon som 
man tidigare hade samma uppdrag som. 

Det är också svårt att komma utifrån och 
försöka förstå hur stark individualismen 
kan vara i en waldorfskola och hur mycket 
plats som faktiskt lämnas åt tyckanden och 
åsikter, även i frågor man inte har så stor 
kunskap om eller som det faktiskt finns lag-
stiftning kring. Det finns många företeelser 
som görs på ett viss vis för ”så har vi alltid 
gjort” vilket kanske inte alltid är det mest 
effektiva eller elevvänliga sättet att tänka.

Min upplevelse är att det ibland, tyvärr, 
saknas kunskap om och förståelse för hur 
stort ansvar rektor faktiskt har. Det är 
rektorns huvud som ryker om något är fel, 
stort eller smått. Det är rektor som ska se 
till att medarbetarna genomför det som 
står i Lgr11, utvärdera och följa upp samt 
vidta åtgärder. Dessutom se till att arbets-
miljön och säkerhet fungerar och se till 
att alla får det som de behöver. Även om 
vi i waldorfskolorna kan TYCKA att det 
är hela kollegiets ansvar så är det inte så – 
det är rektors ansvar enligt lag. Det är inte 
många uppgifter en rektor kan delegera, 
och även om man uppdrar det man kan åt 
andra, så finns ansvaret ändå kvar. 

Sömnlösa nätter ingår så att säga i upp-
draget …

”Det är som att vara en 
plogbil en vinterdag. Att 
göra vägen framkomlig för 
pedagoger, medarbetare och 
elever så att de kan ta sig dit 
de ska på så ett säkert och 
bra sätt som möjligt”

SKOLANS LIV
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Å andra sidan ligger pedagogerna också 
sömnlösa! Om man inte förstår det och 
om man inte förstår att en waldorfskola 
också är en gemenskap, ett aktivt livsval – 
för många inte bara ett jobb – ja, då blir 
det nog svårt att försöka leda verksam-
heten.

Kollegiets roll
Rektors uppdrag är att leda och utveckla 
den pedagogiska verksamheten. Kollegiets 
roll, enligt min mening, är att vara sko-
lans/förskolans hjärta, det är i kollegiet 
det ska ”hända”. Det är här som rektor 
måste vara lyhörd för vad som behöver ses 
över, tas tag i, förändras eller förbättras. 
Det är här som medarbetarna måste kom-
municera sina frågeställningar och behov. 
Det är här det måste vara högt i tak med 
utrymme för att våga be om hjälp, lyssna 
på varandra och ge stöd.

Men det är också här som rektor ibland 
måste säga stopp!

Det finns lagar och regler, det finns en 
budget och det går inte alltid att tillmötes-
gå alla önskemål eller förslag. Och återi-
gen, det är rektor som är ytterst ansvarig, 
även om ett fel begås av någon annan!

Hur får man då till ett kollegium som 
präglas av öppenhet och en vilja att till-
sammans komma vidare? 

Hur gör man då?
Tja, jag vet inte. Kanske har det till viss del 
att göra med personkemi eller hur mycket 
prestige som lever i kollegiet. Jag har den 
stora förmånen att arbeta i ett kollegium 
där det ofta gapskrattas, där det är okej att 
erkänna att man gjort fel och där flexibili-
teten är enorm. Vi har kanske lite brist på 
disciplin, men vi får saker gjorda. Jag ser 
mina kollegor som mina vänner, jag kan 

gå till vem som helst av dem och be om 
hjälp eller råd och de kommer ofta till mig 
eller till varandra. Vi är ett gäng som ska 
åt samma håll. Vi har satt upp en skylt på 
vägen till vår skola; ”Här börjar waldorfs 
väg till frihet”. Det gäller alla i verksamhe-
ten, medarbetare och elever, vi är överens 
om vart vi ska.

Om jag skulle ge ett råd till andra skolor så 
skulle det bli; Släng prestigen! Öppna dör-
ren och släpp in varandra. Dela det som 
är roligt och det som är svårt. Ta kritik när 
den är berättigad och inse att vi är där för 
eleverna, inte tvärtom!

Jag är inte speciellt förtjust i att vara 
”chef ”, att peka med hela handen och vara 
den som bestämmer. Men jag gillar att 
leda! Jag gillar att vara problemlösare och 
jag ser det som en utmaning att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för att 
den pedagogiska verksamheten ska fung-
era så som vi vill. 

Det är som att vara en plogbil en 
vinterdag. Att göra vägen framkomlig för 
pedagoger, medarbetare och elever så att 
de kan ta sig dit de ska på så ett säkert och 
bra sätt som möjligt.

Helena Selsfors är rektor  
på Söderköpings Waldorfskola


