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Aprendere Skolor förstärker organisationen med 
Martin Blomqvist som biträdande Skolchef.

Martin Blomqvist har utsetts till biträdande Skolchef för Aprendere Skolor AB. Martin har de 
senaste åren arbetat på SiS ungdomshem Rebecka som rektor på Björkaskolan. Han tillträder 
tjänsten den 22 maj 2023

Martin har tidigare arbetat i flera år som både lärare, biträdande rektor och rektor på Värmdö 
Tekniska Gymnasium som ingår i Aprendere Skolor. Att han nu väljer att komma tillbaka och arbeta 
tillsammans med oss centralt i skolutvecklingsfrågor känns oerhört roligt och tryggt, säger Anne 
Söderström, skolchef på Aprendere skolor.

Det ska bli roligt att komma tillbaka till Aprendere igen som jag upplever är på en spännande 
utvecklingsresa och inte minst att få jobba tillsammans med Anne igen, som tidigare har varit min 
närmaste chef i flera år, säger Martin Blomqvist.

I den takt vi växer och blir fler elever och fler skolenheter vill vi stärka upp organisationen och 
säkra arbetet med skolutveckling, elevhälsa och vårt kvalitetsarbete, säger Claudia Lindström, vd 
på Aprendere Skolor.

Vi är mycket glada över att Martin väljer att komma tillbaka till Aprendere och ser fram emot vårt 
gemensamma arbete framåt.

Kontakter

Claudia Lindström, vd
08-400 289 01
claudia.lindstrom@aprendere.se

Eminova Fondkommission AB
08-84 211 10
adviser@eminova.se

Om oss

Aprendere Skolor bedriver totalt 14 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden 
förvärvades. Fler skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats.

Aprendere har för närvarande cirka 1 400 elever och 360 medarbetare. Merparten av skolorna är 
belägna i Stockholms län med omnejd, men verksamhet finns även i Anderstorp, Örebro och 
Östersund.
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