
Skolan fortsätter med sin Naturvet-
enskapliga profil men har utökat 
profilen med Idrott och Hälsa. 
Området skolan ligger på ger stora 
möjligheter att bedriva idrotts-
undervisning, t ex närheten till 
Ishallen, elljusspåren och skogen. 

Den stora fördelen med ny huvud-
man är att skolledningen nu finns 
på plats i skolan så att besluts-
vägarna blir kortare och organisa-
tionen fungerar så friktionsfritt som 
möjligt. Både Alex och Mikael har 
funnits på skolan i många år och 
känner både personal och elever 
väl vilket också underlättar arbetet 
att driva skolan. 

En sak som innebär förändring för 
skolan är den nya påfartsvägen från 
Njurundabommen till nya E4:an 
som kommer att gå mitt emellan 
den större skolbyggnaden och den 
mindre där lågstadiet håller till. 
Detta betyder att skolan behöver se 
till att fler skolbyggnader kommer 
till stånd och planeringen av nya 
lokaler är redan igång med gräv-
maskiner som gräver och bereder 
marken för nya skolbyggnade.

Under tiden som byggnationen av 
skolhusen och Trafikverkets arbete 
med nya vägen pågår så fortsätter 
undervisningen i det mindre huset 
men man flyttar över mellan-
stadieeleverna dit istället för att 
på så sätt minska olycksrisken för 
de mindre barnen.  En elevgrupp 
har också bildats för att diskutera 
och ta fram önskemål inför de nya 
lokalerna för att ledningen på så 
sätt ska kunna bemöta elevernas 
önskemål i förändringsarbetet de 
står nu står i.

-Trafikverket har varit fantastiska 
att samarbeta med och de har lyss- 
nat på alla de behov och krav vi har 
lagt fram, berättar Alex. Särskilt 
vill vi nämna Palle Sjölander från 
Sundsvalls Kommun som hjälpt 
oss oerhört mycket genom den här 
processen, även Lars-Erik Eriksson 
från Trafikverket har varit till stor 
hjälp. 

Engagemang är ett ord som 
återkommer gång på gång under in-
tervjun, engagerade elever och per-
sonal är något som uppenbarligen 
är skolans styrka. Idag har skolan 
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I Heliås gamla lokaler vid NSK 
fortsätter skolverksamheten 

som om inget hänt fast skolan 
bytt ägare sen drygt ett år 

tillbaka. Idag är det Alex  
Åsenlund och Mikael Jonsson 

som står som nya ägare till 
skolan som även bytt namn till 

Njurunda Friskola. 

182 elever och ett 60-tal barn står 
i kö för att få börja. Man siktar på 
att i framtiden ha 20 elever i varje 
klass vilket då blir 200 elever på 
skolan som mest.

-Det känns ofta frustrerande att 
säga nej till de som vill anmäla sina 
barn hit, men vi vill inte att skolan 
ska bli för stor och mista den 
närhet mellan personal och elever 
vi har idag, säger Alex. Varför 
många vill anmäla sina barn hit 
har nog att göra med storleken på 
skolan och vår naturvetenskapliga 
profil men också vårt engagemang 
för eleverna – att vi alltid har deras 
intressen i centrum, menar han.

Idag arbetar ett 20-tal personer på 
skolan, lärare, fritidspedagoger och 
övrig personal. 

-Vi vill också ha ett gott samar-
bete med den kommunala skolan, 
oavsett skoltillhörighet så är det ju 

Njurundas egna ungdomar och barn 
det handlar om, menar de båda. Vi 
har många gemensamma lokaler 
och ytor som vi använder och det 
fungerar väldigt bra idag. Vi skulle 
också önska att vår skola fick ses 
som ett komplement till den kom-
munala och inte som en konkur-
rent, säger Mikael.

Under vår vandring runt bland 
skolhusen kom det fram ännu en 
stor tillgång som skolan har och det 
är vaktmästaren på NSK, Anders 
Bergström. Han har varit och är till 
stor hjälp när skolan t ex behöver 
åtgärda något ute på skolgårdarna.

Att både Alex och Mikael har ett 
hjärta som klappar för Njurunda 
och våra barn och ungdomar går 
inte att ta miste på. Deras engage-
mang är något vi alla bör ta till oss 
för att se till att Njurunda utvecklas 
i en positiv riktning.

Mikael Jonsson och Alex Åsenlund

Stora möjligheter till lek och idrott på skolgården

Alex i samspråk med några tjejer i ettanEntrén till  Njurunda Friskola

Arbetet i full gång med att förbe-
reda marken till de nya skolhusen


