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Intervju med den nya rektorn Cecilia Darle om
Nyckelviksskolan våren 2017
Det låter som om det är mycket på gång på Nyckelviksskolan. Vad händer
egentligen?

Vi arbetar med att bygga till och förbättra våra ateljéer och verkstäder. Detta
innebär bland annat att vi har sålt ett av vår fyra hus. Huset som kallades Freja
kostade väldigt mycket att värma upp och krävde stora reparationer och
installationer om vi skulle fortsätta få bedriva undervisning där. Under tiden som
fastighetsprocessen fortgår behöver vi därför tränga ihop oss. Det har tagit lite
tid och möda att komma tillrätta i den provisoriska situation vi nu ska leva i under
några år framåt tills vår tillbyggnad kommit på plats. Men nu är det slutspikat!
Jag har hört att alla har det jättetrångt.

De flesta av skolans utbildningar har samma lokaler som tidigare. Några har fått
det lite bättre medan lokalerna för teckning och måleri fått klämma ihop sig.
Det innebär att alla skolans studerande någon gång under läsåret får ha det lite
trängre, men de allra flesta dagar är vi i samma välutrustade fina verkstäder som
vanligt.
Är det sant att ni ska stänga köket?

Matserveringen i sin nuvarande form kommer att upphöra – åtminstone under
tiden vi lever i ovan nämnda provisorium. Men vi har kvar själva kökslokalerna
och tittar på olika alternativ för framtiden i den här frågan. Anledningen att
matserveringen upphör är att köket går med stor förlust, trots att alla älskar det.
Vi tycker inte att vi kan försvara att så mycket av skolans budget används till
köket istället för till utbildning, som ju är vår kärnverksamhet.
Hur blir det då med allt mysigt som skolan förknippas med?

Under stor del av det här läsåret har det saknats ett utrymme där alla skolans
studerande kunnat träffas, hänga, fika och umgås. Det beror på att det tog
längre tid än beräknat att få det klart. Nu finns det äntligen ett souterrängplan
som tillhör er studerande. Där finns dels utrymmen för att äta lunch, men också
för pubar, fester, möten och utställningar. Den här typen av plats är jätteviktig
och är nu redo att fixas och tas över av skolans studenter.

Varför har ni inte råd med samma saker som förut?

Många skolor som är likvärdiga med Nyckelviksskolan upplever samma sak just
nu. Dels är statsbidragen, som utgör en stor del av vår budget, kvar på samma
nivå som 2013. Samtidigt har kostnaderna för löner, el, material med mera
ökat. Det gör att ekonomin försämras. För att kunna utföra vårt uppdrag – som är
att anordna excellenta utbildningar som leder till jobb och högskolestudier – har
vi varit tvungna att titta i plånboken, räkna om och om igen och till sist göra de
här åtgärderna.
Hur påverkas undervisningen av mindre pengar?

Den ska inte påverkas överhuvudtaget. Duktiga lärare, intressanta kurser och god
materialkunskap är värden vi inte kommer att rucka på. Nyckelviksskolan vill
fortsätta vara en välskött skola med supernöjda studenter och en bra
arbetsgivare med motiverade och skickliga medarbetare. Så även om lokalerna
är lite trängre här och där är innehållet minst lika bra som förut!
Hur mår Nyckelviksskolan?

Under det gångna året har vi genomgått stora förändringar på kort tid. Vi har
flyttat runt, byggt om och stökat och bökat samtidigt som varje dag varit en
skoldag. Det är klart att det märkts. Men väldigt många av skolans studerande
rekommenderar Nyckelviksskolan till andra och jag är övertygad om att
förändringar i grunden är bra. De uppmuntrar oss att tänka i nya banor, titta på
oväntade lösningar, uppfinna förbättringar och vara noga med vad vi faktiskt
har som huvuduppgift. Det är också precis vad varje designer, konstnär och
formgivare måste göra varje dag.
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