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Färre vill bli rektor
Förhandlingschef: Söktrycket säger dock inget om kvalitén
VETLANDA Nio perso-
ner har sökt tjänsten 
som rektor på Nju-
dungsgymnasiet, tret-
ton personer har sökt 
tjänsten som rektor på 
Vetlanda lärcentrum.  

– Det är lite sämre söktryck 
än tidigare. Tidigare har 
runt 20 sökt rektorstjäns-
ten på gymnasiet och un-
gefär lika många till tjäns-
ten på Vetlanda lärcenter. 
Söktrycket hade gärna fått 
vara lite bättre men det är 
svårt att rekrytera rektorer 
i hela landet, säger Pierre 
Thorell, förhandlingschef 
på HR-kontoret på Vetlan-
da kommun. 

– Söktrycket säger dock 
inget om kvalitén. Det 
räcker med att vi har en 
sökande om det är rätt per-
son. Men förutsättningar 
att hittar rätt ökar ju fler 
som söker, fortsätter han. 

Gå igenom urval
HR-kontoret håller just 
nu på med att gå igenom 

urvalet. Njudungsgymna-
siet söker en rektor, gärna 
med erfarenhet från nä-
ringslivet. Den personen 
ska ersätta Ewa Blom som 
slutar i maj månad. En av 
dem som sökt tjänsten är 
Carl-Gunnar Nilervik, född 
1954, som bor i Nybro och 
i dag arbetar på Njudungs-
gymnasiet. Han har för 
övrigt också sökt tjänsten 
som rektor på Vetlanda 
lärcenter. Nilervik har en 
fil kand examen och har 

läst till kurser i bland an-
nat i pedagogik inriktning 
ledarskap i skola och VFU-
handledarutbildning. 

Även folk boende i kom-
munen har sökt tjänsten. 
Bland annat Fredrik Car-
lemar (född 1968) som i 
dag arbetar som Key Ac-
count Manager, miljöin-
spektör Robert Selhorst 
(1961) från Korsberga och 
Magnus Wedin. Något fler 
personer har sökt tjänsten 
som rektor för Vetlanda 

Lärcentrum efter Jenny 
Wikby. Dit hör exempel-
vis Staffan Norrbacka från 
Helsingborg. 

Vill bli kommunchef
Han har för övrigt också 
sökt tjänsten som Säv-
sjös kommunchef.  Staf-
fan Norrbacka har varit 
enhetschef för sektio-
nen barn/ungdom/fritid 

i Hässleholms kommun. 
Personer från kommunen 
som sökt tjänsten är Britt-
Marie Vidhall, Ekenässjön, 
Anders Strömblad, Tommy 
Josefsson, JennyMee Le 
Hir, Ramkvilla, och Mikael 
Klasson. 

Petra Östgård
0383-755061

petra.ostgard@smt.se

Nio personer har sökt tjänsten som en av rektorerna till 
Njudungsgymnasiet.  Foto: KARIN BJÖRSERUD

FAKTA: Sökande Vetlanda lärcenter
 Carl-Gunnar Nilervik, Nybro, Britt-Marie Vidhall, Ekenässjön, 
Anders Strömblad, Vetlanda, Lars Stoltz, Jönköping, Tommy 
Josefsson, Vetlanda, Mohammed Aly, Arboga, Staffan Norr-
backa, Helene Nordström, Ystad, Anders Grönqvist, Söderkö-
ping, JennyMee Le Hir, Korsberga, Marika Norrman Svensson, 
Vrigstad, Mikael Klasson, Vetlanda, Detlef Porath, Gislaved.

FAKTA: Sökande rektor Njudungs-
gymnasiet
 Carl-Gunnar Nilervik, Nybro, Per Johnson, Norrahammar, 
Fredrik Carlemar, Vetlanda, Mikael Lindén, Linköping, Helene 
Nordström, Ystad, Robert Selhorst, Korsberga, Eva Widgren, 
Stockholm, Lars Lindell, Kalmar, Magnus Wedin, Vetlanda. 

Matsedel för 
äldreomsorg 
VETLANDA  Måndag: 
Färs i form med ädelost, 
svampsås, potatis, grön-
saker. Päronkräm. Tisdag: 
Citronkyckling i ugn, sås, 
ris/potatis, grönsaker. 
Hallonsoppa. Onsdag: 
Kalops, potatis, rödbetor, 
grönsaker. Hemlagad 
jordgubbsyoghurt. Tors-
dag: Isterband, potatis-
mos, kryddigt grönsaks-
fräs. Blandad fruktkräm. 
Fredag: Stekt fisk, kall 
sås, potatis, grönsaker. 
Äppelgodis. Lördag: Grön 
ärtsoppa med peppar-
rotscreme. Ostkaka, sylt, 
grädde. Söndag: Pastrami, 
potatisgratäng, sås, grön-
saker. Glass, kolasås. 

Tips i Kvillsfors 
KVILLSFORS  Onsdags-
kvällens tipspromenad 
som arrangerades av 
Kvillsfors samhällsfören-
ing lockade 51 deltagare 
i det soliga vädret. Vann 
gjorde Cecilia Rylander 
före Annemo Andersson 
och trea blev Pia Berg-
lund. Vann på startkorten 
gjorde Elisabet Kraft. 

Närradio 
Vetlanda v 16 
VETLANDA  Radio Alli-
anskyrkan: Tisdag: 20.00 
Agne med musik och te-
lefon. 21.00 Vägen genom 
Bibeln. Radio Esplana-
den: Onsdag: 06.30, 07.30 
Morgonandakt. Gunnel 
Granmo. 19.00 Predikan. 
Hans Weichbrodt. 20.00 
Samhällets vägvisare, Dag 
Hammarskjöld med Nisse 
Norén. 20.30 Min musik 
kanske din. Göran Ivars-
son. 21.00 Bibelstudium. 
Apg. Conny Söder. Tors-
dag: 06.30, 07.30 Morgon-
andakt. Gunnel Granmo. 
19.00 Min musik kanske 
din. Jan-Olof Claesson. 
19.30 Bibelordet i fokus. 
Ove Petersson. Radio 
Korskyrkan: 20.30 Kors-
kyrkans magasin med 
andakt. Per-Åke Nilsson. 
Radio Esplanaden: 21.00 
Äkta vara. Thore Waern. 
21.30 Holger Nilsson läser 
ur sin bok ”Samtal om 
yttersta tiden”. Fredag: 
06.30, 07.30 Morgonan-
dakt. Gunnel Granmo. 
19.00 Nyheter från Israel. 
Dan Johansson. 19.15 Da-
gens bibelord. 19.30 Mitt 
i livet. Ursula Gidenstam. 
I programmet medver-
kar Therese och Lisbeth 
från vård och omsorg i 
Vetlanda. Radio Korskyr-
kan: 20.30 I Bibelns ljus, 
Berndt Isaksson. Radio Es-
planaden: 21.00 Förböns-
timman. Conny Carlsson, 
Lilian Henrysson. Ring in 
ditt böneämne 0383-180 
15. Radio Allianskyrkan: 
Lördag: 07.30 Morgonan-
dakt, Bosse Andersson. 
07.45 Agne med telefon 
(repris). Radio Esplana-
den: Söndag: 10.00 Di-
rektsänd gudstjänst från 
Korskyrkan.  

Hans rockabilly går hem hos äldre
Trubaduren Martin Persson har uppträtt på Vetlanda kommuns äldreboenden i flera år. I veckan gästade han Brobygården med sin 50-talsmusik. 
 Foto: ANGELICA WILHELMSSON EK

LANDSBRO Trubadu-
ren Martin Persson 
är ett känt ansikte 
på kommunens äld-
reboenden. Med sina 
50-talstoner får han 
publiken att trivas.

Sedan 18-19-årsåldern har 
Martin Persson sjungit och 
spelat inom äldreomsorgen.

– Min pappa jobbade 
som fastighetsskötare på 
ett dagcenter, det var så 
det började. Det ledde till 
att Hallands bildningsför-
bund ordnade en turné för 
mig inom äldreomsorgen, 
berättar han.

Borås och Vetlanda
I dag varvar han jobbet 
som musiklärare med 
uppträdandena.

– Helst skulle jag göra 

det på heltid, men det 
måste gå ihop sig också.

Martin Persson är bo-
satt i Boråstrakten, men 
hans hustru kommer från 
Vetlanda. Därför föll det 
sig naturligt att inte bara 
framträda på hemmap-
lan utan också i Vetlanda 
och Sävsjö kommuner. Nu 
kring påsk har han spelat 
på Ekebogården, Österli-
den och Brobygården. 

På repertoaren finns 

musik från artister som 
Elvis och Owe Thörnqvist, 
och en hel del rockabilly.

– Det är den musiken jag 
själv gillar, säger Persson.

Och dagens äldre publik 
uppskattar det.

– Det som går hem nu är 
50-talsmusik. Många tror 
att det ska vara ”Dröm-
men om Elin”, men det är 
sådant som deras föräldrar 
lyssnade på. 

Martin Persson spelar 

ibland på krogen, konfe-
renser och en och annan 
födelsedagsfest, han skri-
ver även egen musik. Men 
det är på äldreboendena 
han trivs allra bäst.

– Det brukar vara jätte-
trevligt, den sociala biten 
är viktig. Och det är så 
skönt att stå där och spe-
la och se när fötterna går 
igång på publiken.

Angelica Wilhelmsson Ek
angelica.wilhelmsson@smt.se

se fi lm på webben
vetlandaposten.se


