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Ny rektor  

Från och med 1 augusti får Igelboda skola och förskola ny rektor och det är jag, Jens Lindgren, som kommer 

att ta över då. Jag vill i detta sammanhang passa på att tacka Lena Wittorf som fungerat som tf rektor 

under en längre tid. Vi kommer nu att arbeta sida vid sida med skolans övriga personal för att fortsätta det 

goda arbete som redan finns på skolan.  

Jag har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom Eskilstuna kommun först som lärare och 

sedan som rektor inom grundskolan. Jag lämnar mitt nuvarande uppdrag som rektor vid Lagersbergsskolan 

i Eskilstuna för att komma till Nacka och arbeta. Anledningen till detta är att jag är född i Nacka och 

uppvuxen på Värmdö och nu flyttar jag och min man hem igen till mitt föräldrahem på Värmdö. 

I rollen som rektor har jag arbetat i sex år och Igelboda blir en spännande utmaning för mig. Jag värdesätter 

öppenhet och en god dialog. Det är viktigt för mig att vi kan skapa en skola där du som vårdnadshavare ska 

kunna lämna ditt barn i en trygg verksamhet med en hög kvalitet. Vårt nationella uppdrag brukar jag 

beskriva som bestående av två delar. Dels kunskapsuppdraget och dels det sociala uppdraget. Båda syftar 

till att eleven ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Mycket utifrån devisen ”Kom som 

du är – bli vad du vill”. Utbildning är viktigt för individen och för samhället i stort.  

Tillsammans i hela personalgruppen och i dialog med våra barn/elever och er vårdnadshavare ska vi 

fortsätta arbeta för att Igelboda ska vara en förskola och skola som ditt barn vill gå på och som håller hög 

kvalitet. Varmt välkommen med frågor från 1 augusti om det är något du funderar kring. 

Vi ses till sensommaren! 

Jens Lindgren 
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