
Äntligen kan vi presentera Kövra Byskolas nya förskolechef och tillika rektor för grundskolan.

Sedan vi i våras fick beskedet om att P-O Larsson skulle gå vidare till ny verksamhet på J/H FF så
har vi i styrelsen tillsammans med personalrepresentanter och Håkan Olsson från vänföreningen,
  arbetat med att rekrytera en ny verksamhetsledare till Kövra Byskola. Rekryteringsprocessen har 
pågått under
hela hösten och vintern och efter att vi träffat ett antal kandidater så har vi nu enats 
om att Sonja Wredendahl från Vigge och boende i Persåsen är rätt kvinna för uppdraget.
Sonja kommer omgående att påbörja sitt arbete i Kövra på deltid för att fr o m i höst ha 
hela  det operativa ansvaret för verksamheten i Kövra. Vi i styrelsen känner oss mycket belåtna
över att kunna presentera denna lösning på vem som ska vara ledare för verksamheten.
Vi är dessutom mycket nöjda över att den tidigare verksamhetsledaren i Kövra, P-O Larsson, fr o m 
nu ingår i styrelsen för Kövra skola. Övriga medlemmar är Mattias Wikner, Lillemor Olsson,
Camilla Simonsson och Per-Erik Wåglin. Dessutom är Håkan Olsson representant för 
vänföreningen, Kövra byskolas vänner, i styrelsen.
 Sonja ger här under en beskrivning av sig själv:

Sonja Wredendal heter jag, är 58 år, född och uppväxt i Simonssons i Vigge. Jag och min 
nuvarande man har fem vuxna söner tillsammans, och tre barn-barn. Familjen betyder jättemycket 
för mej, både barnen och mina syskon.
Jag flyttade till Östersund 1977 och utbildade mej till fritidspedagog 77 – 79. Sedan arbetade jag på 
fritidshem, skola och behandlingskollektiv, förutom några år när jag var hemma och tog hand om 
egna barn. 1998 bytte jag bana och utbildade mej till programmerare, och har sedan dess arbetat 
inom den branschen. För tre år sen blev vi uppköpta av ett indiskt företag, och den företagskulturen 
passade inte mej, så nu var det dags att söka nya utmaningar. Att få bli rektor på Kövra byskola 
känns därför jätteroligt!
Jag har bott i Östersund i många år, under 6 år bodde familjen i Norge. Men för tre år sedan flyttade
vi till Persåsen, till Pavlus. Jag är så glad att få vara hemma på landet igen! Det är ett roligt projekt, 
vi bygger om och bygger till och ser fram emot att kunna utveckla gården och skogen. Vi odlar lite 
grönsaker, och skulle gärna ha lite djur så småningom.  Att vara ute mycket är mitt liv, i skogen och 
på fjället, till fots eller på skidor, på vattnet i en kanot eller varför inte i luften i en skärm :-)
Jag ser fram emot att lära mej skolan och verksamheten, lära känna alla barn och personal och 
hoppas kunna vara med och fortsätta skapa en bra skola och barnomsorg i Kövra!
Vi ses framöver!


