Göra Skillnad x 29

Rikard
Martinsson
–
Ålder: 32 år
Yrke: Rektor
Utbildning: Grundskolelärare
mot senare år med historia som
huvudämne.
Kommun: Torsby
Anställningstid: 6 månader

Göra Skillnad x 29

Det var inte givet att Rikard Martinsson skulle bli rektor, eller lärare ens en gång. Han ville bli polis och tänkte gå en kurs i pedagogik, eftersom det var meriterande
för polisutbildningen.
– Jag sökte till lärarprogrammet och plötsligt hade jag
gått både ett och två år, och tyckte att det var väldigt roligt. Jag sökte till polisen, men bestämde mig för att gå
färdigt utbildningen istället, och har egentligen aldrig
ångrat mig.
Att jobba med människor var det han verkligen ville göra. Som polis tänkte han att han skulle kunna få se
effekter av sitt arbete, men det tycker han verkligen att
han kan göra som lärare också.
– Man märker att man gör skillnad med det man gör i
klassrum och på raster.
Som lärare tyckte han att det var spännande att se vad
det är som ger effekt. Han säger att han ganska snabbt
insåg att det inte finns någon universal modell som
fungerar i alla klasser. Istället frågade han eleverna hur
de lär sig bäst och började utvärdera sin egen undervisning utifrån deras svar.
– Det kanske låter kaxigt, men jag började känna att
det jag gjorde blev bra och började fundera på hur man
skulle kunna göra det i ett ännu större perspektiv.
Att bli skolledare är ett sätt, och han tänkte söka en
utbildning för att bli det i framtiden. Men när tjänsten
han har nu dök upp sökte han den, och i höst ska han gå
utbildningen parallellt med jobbet.
Som rektor strävar han efter att vara en ledare som
tar ansvar och som även vågar vara med i skolans olika processer.
– Jag har haft förmånen att arbeta med bra ledare under min tid som lärare. De har inspirerat mig och jag har
snott lite bitar från varje person som jag tagit med mig i
min egen ledarroll.

”Plötsligt hade jag
gått både ett och två
år, och tyckte det var
väldigt roligt”

