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Sandared

Rektor har ordet……
Avslutningsvis – ETT STORT TACK
Nu har jag gjort min sista dag som rektor på Sandaredskolan! Det är med skräckblandad förtjusning jag tar mig an uppdraget som verksamhetschef för elevhälsan i Borås Stad. Det finns mycket
att arbeta med i mitt nya uppdrag. Men jag gillar utmaningar vilket det alltid är när det handlar om
att arbeta med skolfrågor på olika plan.
Det är med blandade känslor som jag slutar mitt uppdrag och anledningen till det är all den fantastiska personal som finns här på Sandaredskolan! Jag har sagt det så många gånger men jag kan
upprepa det om och om igen! Om ni visste hur mycket all personal på skolan arbetar för att just
ditt barn ska trivas och utvecklas på Sandaredskolan. Jag kan bara uppmana er till att vara rädda
om personalen och visa er uppskattning för det arbete de lägger ner. Era barn och ni får det inte
bättre, jag lovar!
Det kommer också bli svårt att lämna alla era fantastiska barn! De ger mig så mycket energi under
arbetsdagarna och jag måste dagligen gå ut för att träffa alla och mötas av kramar och goda leenden. Hur jag ska klara mig utan deras glädje och energi vet jag inte riktigt, men man får väl ta ett
besök då och då för att fylla på lagret.
Jag kommer också sakna er vårdnadshavare och det har varit ett fantastisk givande samarbete. Ni
vet verkligen värdet av ett givande samarbete för era barns bästa. Jag vet att en del av er tycker
att jag som rektor ibland fattar konstiga beslut och en del tror att jag inte bryr mig om ert barn för
att jag inte genomför de åtgärder ni önskar. Jag har full förståelse för allas reaktioner, men kan
konstatera att jag alltid har agerat utifrån era barns bästa när jag har fattat mina beslut.
Oavsett om det är personal, elever eller er vårdnadshavare jag lämnar så vill jag att ni alla fortsätter att vara stolta över världens bästa skola, Sandaredskolan. Fortsätt tillsammans att utveckla
skolan så att vi också framöver kan stoltsera med att vara en skola som präglas av trygghet- och
studiero, hög måluppfyllelse, elevdelaktighet, pedagoger i framkant, en drivande och strukturerad
ledningsgrupp, en administratör som alltid är behjälplig, rena fina lokaler, god tillagad mat, miljömedvetenhet, fritidsverksamhet i framkant, inspirerande skolgård, närheten till natur, ett väl fungerande elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande samt en skola som ligger i framkant vad gäller digitalisering.
Vackra fina Sandaredskolan som jag kommer sakna dig och ditt innehåll!!!
Tack till all personal på Sandaredskolan, oavsett vad ni arbetar med så är Ni
bäst!
Tack till världens bästa elever!
Tack till fantastiska vårdnadshavare!
/Från en stolt rektor!
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