
Hejsan alla Gränbyskolans föräldrar!  

 

Vilken fantastisk arbetsplats jag har! Era ungdomar och vår personal förgyller varje vintergrå 

vardag för mig. Och ingen vardag är den andra lik, eller vad sägs om att ena dagen få besök 

av sydkoreansk teve som imponeras av våra elevers demokratikunskaper, medan nästa dag 

värms upp av elevrådets fina initiativ med en kärleksdag där skolan smyckas i kärlekens 

färger? Och så alla de stunder när jag ser era livsglada barn lära sig tillsammans med sina 

lärare - fantastiskt! 

 

Några kortfattade infopunkter så här inför sportlovet: 

1. Friluftsdag den 8 mars. Åttor och nior erbjuds skidresa till Romme där skolan bjuder 

på bussresa och skipass - se bifogat info-blad. Mer info kommer inom kort om vad 

sexor och sjuor (och åttor och nior som väljer att inte åka till Romme) kan göra på 

friluftsdagen. Kul! 

2. Vaccinationsdags. Alla elever i ÅK 8 erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och 

kikhosta.  

3. Förbud mot energidrycker. De flytande sockerbomberna är hälsofarliga och därför 

inför vi nu totalt förbud mot energidrycker på Gränbyskolan.  

4. Nomineringar till pedagogiska priser. Våra duktiga lärare Cilla Andrén, Malin 

Ryding och Jon Åsberg nominerades till 2016 års pedagogiska pris för sina goda 

lärargärningar. Stort grattis till dem och jag är så stolt! Jag passar på att flagga inför 

hösten när det är dags för nya nomineringar - värm våra duktiga lärare med en 

träffande nominering, vettja! 

5. Bevakningskameror på gång. Vi är trötta på tramsiga och farliga bus med eld i 

papperskorgar, så nu är vi på gång med att installera bevakningskameror. En del 

juridiska frågetecken behöver rätas ut, men sedan kör vi med kameror för allas 

trygghet! 

6. Apropå trygghet: alla skolor, inklusive Gränbyskolan, drabbas då och då av tråkiga 

härvor med nätmobbning. Vi strävar alltid efter att vara snabba och systematiska när 

vi upptäcker otäckheter på olika sociala medier, och ett viktigt arbete är förstås också 

det förebyggande. Som en del av det förebyggande arbetet kommer vi under våren att 

involvera er föräldrar - jag återkommer om det. Tills vi hörs mer om det vill jag att ni 

pratar med era ungdomar om hur de uppträder på nätet: viktigt att alltid ägna sig åt 

ordväxling med omsorg! 

7. Utvecklingssamtal och Unikum: Den 28/3 har vi utvecklingssamtal och mer info 

kommer förstås. Nytt för i år blir vår nyligen lanserade webbplattform Unikum via 

vilken ni föräldrar bland annat kommer att kunna ta del av era ungdomars resultat i 

skolan.  

8. PRAO för ÅK 8 äger rum i vecka 18 och 19. Bra om era ungdomar börjar att spana 

efter arbetsplatser! 

9. Morgonlämningar. Ibland är olyckan inte långt borta vid lämningsdags på 

morgnarna: trafiken är stundtals tät på parkeringen vid vår skola och vi är oroliga för 

att det kan ske olyckor. Därför vill jag att alla använder Lidls parkering som 

lämningsplats i stället, så undviker vi stora och små krockar. 

Många punkter, och viktiga! Hör av er om ni undrar över något. Håll också koll på vår 

hemsida, Facebook och Instagram, där läggs information och nyheter ut hela tiden.  

 

Till slut passar jag på att önska alla sportlovslediga elever ett härligt lov! 

 

Hälsningar Anders, stolt och glad rektor 



 


