
Hej! 
 
Välkommen till en skola där varje elev får växa och känna sig värdefull. Vi vill 

att varje elev ska få möjlighet att känna sig unik. Jag heter Anna Fondell Persson 

och är rektor på Dibber International School Helsingborg. 

  

Min grundskollärarutbildning 1-7, montessorilärarutbildning, rektorsutbildning, 

IB-utbildningar och erfarenhet under mina år som lärare, rektor på förskola och 

skola, samt regionchef och biträdande skolchef har utvecklat mig som ledare och 

även synen på elevers lärande.   

För mig är det självklart att vi får världens viktigaste värden att växa. Elevernas 

trygghet och studiero står högst på agendan. Trygga barn och elever lär sig 

bättre, det är en förutsättning för hög måluppfyllelse. Vi ska fostra ansvarsfulla 

människor som kan göra goda val för sig själva och andra. Alla vårdnadshavare 

ska känna sig trygga när man lämnar sina barn hos oss.   

Jag ser framemot att utveckla Dibber International School Helsingborg med 

målet att ge eleverna de bästa förutsättningarna för en global framtid. En skola 

som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de 

akademiska och de estetiska ämnena där modern teknik och tvåspråkighet är en 

självklarhet.  IB är ett pedagogiskt program som används på skolor över hela 

världen. IB passar utmärkt att kombinera med den svenska läroplanen LGR 11. 

Ryggraden i IB:s program är att bli en kapabel och kompetent världsmedborgare 

genom att vi uppmuntrar eleverna till att tillsammans med andra skapa 

meningsfullhet i sin egen värld och för människor i världen utanför. Vi vill 

genom IB ge eleverna värderingar som de tar med sig och använder sig av i sin 

fortsatta utveckling 

För mig är återkoppling och kommunikation viktig för att få ett positivt klimat 

bland medarbetare. Mitt ledarskap präglas av dialog, att få medarbetare att växa 

och utvecklas. Jag har tillit till mina medarbetare men tycker också det är viktigt 

med tydliga ramar och resultat.  

Jag är prestigelös, beslutsam, innovativ och glad. Som rektor vill jag utveckla en 

likvärdig, tillgänglig och tidsenlig skola, vikten av det livslånga lärandet. Där 

alla våra elever får känna nyfikenhet och glädje, kreativitet och innovation. Hos 

oss ska varje elev växa och känna sig värdefull. 

 

Har ni frågor och funderingar når ni mig på 0702-760864 eller 

anna.fondellpersson@dibber.se.  

 

  

Med vänliga hälsningar  

Anna Fondell Persson  
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