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Nyckelviksskolans styrelse har utsett en ny rektor.  
Cecilia Darle kommer att tillträda nu på tisdag den 7 mars. 
Ordförande för styrelsen, Johan Wingestad säger:  

”Cecilia tar över en skola som står mycket stark. Vi är glada att vi nu har får en 
pedagog, tillika konstnär och dessutom en skicklig organisatör och tydlig ledare för 
den fortsatta utvecklingen av Nyckelviksskolan.” 

Så här säger Cecilia Darle: 

”Jag tackar för förtroendet och är redo att ta ett djupt andetag och sätta igång. 
Nyckelviksskolan är en unik plats med sina motiverade och hårt arbetande studerande, 
sina välutrustade verkstäder och stora nätverk. Jag vill medverka till att skolan ska 
fortsätta att stå sig stark i framtiden genom att utveckla våra utbildningar, öppna 
dörrarna för många nya sökande samt vara en trovärdig röst i samtidens kultur- och 
konstdebatt. 

Nyckelviksskolan är mitt i en detaljplaneprocess med Lidingö Stad. Den syftar till att vi 
om några år ska kunna bygga till och anpassa skolan för att kunna möta framtiden 
med ännu bättre ateljéer och verkstäder.” 

Vem är hon?  
Cecilia har varit tillförordnad rektor på Nyckelviksskolan vid två tillfällen – det första 
under vårterminen 2011 och det andra under hela läsåret 2013-14. Dessförinnan har 
hon bland annat varit deltidsanställd som studierektor på Gerlesborgsskolan i 
Hamburgsund och tjänstgjort som adjunkt på KTH Arkitekturskolan i fyra år.  

Cecilias nuvarande roll på Nyckelviksskolan är som utbildningsansvarig samt lärare i 
teckning och måleri för utbildningen Arkitektur och design. Hon har varit anställd på 
skolan sedan 2009. 

Cecilia Darle kommer från Göteborg och är utbildad på Konsthögskolan Valand där 
hon tog examen 1992. Cecilia har sedan dess varit verksam som konstnär parallellt 
med varierande uppdrag inom utbildning och organisation. Under 2016 har hon 
curerat och medverkat i flera utställningar, till exempel ”Rummets rymder 1974” som 
visades på Uppsala Konstmuseum under hösten samt utställningen ”Vinklar” på det 
uppmärksammade galleriet hangmenProjects i Stockholm.  

Kontakt  
Magnus Svensson, kommunikationsansvarig Nyckelviksskolan,  
tel 08-544 81 502, magnus.svensson@nyckelviksskolan.se  

Johan Wingestad, styrelseordförande Föreningen Nyckelviksskolan, 
tel 070-300 04 93, wingestad@gmail.com 

Cecilia Darle, tillträdande rektor Nyckelviksskolan,  
Kontaktuppgifter fram till 6 mars: tel 070-775 42 43, darlececilia@gmail.com 


