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Hej alla Gränbyskolans föräldrar! 
 
Jag vill informera er alla om att jag nyligen har tackat ja till ett rektorsuppdrag på en annan skola – en 
friskola - i Uppsala, och att jag nu har påbörjat mina sista månader inom Uppsala kommun och som 
rektor på fina Gränbyskolan. Den 31 juli arbetar jag min sista dag här. Mina känslor är förstås blandade: 
givetvis är jag entusiastisk inför ett nytt uppdrag i höst, men samtidigt är jag självklart uppfylld av vemod 
inför att lämna Gränbyskolans underbara elever och personal.  
 
Mina tre år på Gränbyskolan har varit rent fantastiska och jag har verkligen haft en rolig, engagerande och 
lärorik tid här. Jag vill med kraft understryka att jag inte lämnar Gränbyskolan för att jag har vantrivts, inte 
för att jag har längtat bort, inte för att jag har tröttnat på skolan, inte för att uppdraget har varit för svårt 
eller på grund av att jag plötsligt skulle ha förlorat min tro på skolans fortsatta utveckling. Nej, tanken på 
att jag skulle byta arbetsplats kom lika plötsligt för mig kring påsk, som den presenterades av mig för 
personalen häromdagen; när jag fick mitt nya erbjudande var det min nyfikenhet som fick mig att tacka ja 
och säga upp min plats inom Uppsala kommun. En nyfikenhet på en annan skola och verksamhet som på 
många sätt är lik Gränbyskolan, men som också är mycket annorlunda, och det som alltså gjorde att jag 
tog steget var att jag grep en chans till nya lärorika utmaningar, upplevelser och erfarenheter, som kanske 
aldrig mer skulle komma tillbaka. 
 
Med sin enastående personal kommer Gränbyskolan att fortsätta att locka fler elever och att fortsätta 
stärka resultaten – och givetvis fortsätta att tryggt, kunnigt och professionellt lära era barn allt de behöver 
för livet. De närmaste tre månaderna kommer jag att jobba stenhårt för att hela personalen, alla elever och 
alla föräldrar ska känna sig trygga med att jag lämnar mitt rektorsuppdrag utan lösa trådar så att min 
efterträdare kan ta över en välskött skola på ett smidigt sätt. Tillsammans med mina makalösa 
arbetskamrater här på Gränbyskolan kommer sedan den nya Gränbyrektorn att kunna fortsätta på vägen 
mot att bli Sveriges bästa skola. Gränbyskolan är en riktigt bra skola, Uppsala kommuns pärla, och den 
blir bara bättre! 
 
Stort tack, alla Gränbyföräldrar, för era värmande brev, kloka funderingar och vakna frågor under de här 
tre åren!  
 
Soliga hälsningar 
 
Anders Danell 
Rektor / Principal 
 


