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Julbrev till elever, vårdnadshavare och personal 

Nu är det dags för mig att göra mitt bokslut. Efter att ha arbetat i mer än 40 år i 

skolans värld kommer jag att sluta mitt arbete här på Pluggparadiset. 

Det känns både bra och lite vemodigt. Jag har under alla år aldrig ångrat mitt 

yrkesval. Att få arbeta med barns lärande, nu era barn, har gett mitt liv både mål, 

mening och motivation. Ett av de viktigaste arbeten vi har är att fostra alla barn 

till goda medmänniskor. Ge barnen kunskaper och verktyg för att förstå och för 

att kunna forma världen runt omkring oss, både nära och långt borta, till en värld 

som vi vill leva i. 

Jag har haft fantastiskt fina år i skolan. Först som lågstadielärare, sedan som 

speciallärare, biträdande rektor och nu under senare år som rektor. Mycket tack 

vare att jag har haft turen att få arbeta med så trevliga och duktiga medarbetare 

och elever. 

Det är en tuff ekonomisk verklighet som skolorna i Uppsala kommun behöver 

förhålla sig till. Skolorna tvingas göra besparingar och effektiviseringar som inte 

alltid är förenliga med den verksamhet vi vill bedriva. Det innebär naturligtvis 

ansträngning för personal och organisation. Min upplevelse är emellertid att vi 

på Pluggparadiset lyckats bibehålla kvaliteten på undervisningen, tack vare hårt 

arbete och engagerad personal. Jag är stolt och glad över att ha fått vara en del 

av det arbetet under en längre tid. 

Nu kommer inte längre budget och organisationsfrågor vara mitt arbete. Men 

jag önskar naturligtvis ”min” skola allt gott framöver. Jag är övertygad om att alla 

kommer att gör sitt absolut bästa för att Pluggparadiset ska fortsätta att vara en 

uppskattad skola, där elevernas lärande och välbefinnande står i centrum. Jag 

vill i anslutning till detta hälsa min efterträdare Ulrika Nissmark välkommen och 

önska stort lycka till som ny rektor på Pluggparadiset. 

Till sist vill jag önska er alla en härlig och vilsam ledighet. Jag hoppas ni får 

möjlighet att vara med era nära och kära och kan ladda batterierna inför det nya 

året. Tack för mig! 

God Jul och Gott Nytt År 

önskar  

Ragni Åkerlund, rektor 


