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Bengt Randén ny utbildningschef på Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
Efter en omfattande rekryteringsprocess med ett stort antal sökande har Bengt Randén utsetts
till ny utbildningschef på GR fr.o.m. 1 april 2014.
Bengt Randén har sedan 80-talet arbetat med skolutveckling och strategisk ledning i olika funktioner som rektor, områdeschef, utvecklingsledare, utvecklingschef och under de senaste sex åren i rollen
som förvaltningschef i Partille kommun.
- Under dessa år har jag haft förmånen att kombinera skolutvecklingsarbete med uppdrag i andra
sektorer som t.ex. styrelseuppdrag och eget företagande, berättar han.
Bengt Randén kommer nu att arbeta i en ny roll som utbildningschef på GR.
- Efter 23 år som chef och utvecklare i kommunal förvaltning känns det fantastiskt spännande att få
möjlighet att bidra till en fortsatt progressiv utveckling på en regional arena.
Enligt Bengt Randén bygger en framgångsrik samverkan på gemensam nytta och förutsätter tillit på
alla arenor i det regionala samarbetet. En viktig framgångsfaktor för det fina arbete som bedrivits
under många år inom regionen bygger på professionellt erfarenhetsutbyte mellan aktörer på alla
nivåer.
- Jag är övertygad om att regionen har alla förutsättningar att fortsatt ligga i nationell toppklass vad
gäller en stark och framtidsorenterad utbildningssektor från förskola till vuxenutbildning.
Bengt Randén lyfter fram ett flertal utmaningar på utbildningsområdet som t.ex. stärkt vetenskaplig
anknytning kring resultat, metoder och synsätt som gör skillnad. En annan avgörande framtidsfråga
handlar om utbildning för lärare som möter dagens samhällsbehov och barn och ungas drivkrafter.
- Det har varit inspirerande att träffa så många professionella och ambitiösa nyckelpersoner på GR
under rekryteringsprocessen, vilket givetvis ger stor tillförsikt inför mitt nya uppdrag. Jag ser med stor
spänning på min nya tjänst och ser fram mot många spännande och utvecklande gemensamma
strategier för en stark utbildningsregion, säger Bengt Randén.
Vi hälsar Bengt Randén varmt välkommen till GR!
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