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Hej alla vårdnadshavare på fina Gränbyskolan! 
 
I fredags nådde vår skola ett viktigt etappmål på väg mot bäst i Sverige 2020: Statens Skolinspektion gör 
regelbundna kontroller av Sveriges skolor och i slutet av april var det vår tur, och efter en noggrann 
tvådagarstillsyn fick vi meddelandet att inspektörerna inte hittade någonting att anmärka på! Efter två 
heldagars intervjuer och dokumentgranskningar kunde de konstatera att de inte kunde hitta några brister i 
vår fina skolverksamhet: undervisning, bedömning, ledarskap, elevhälsa, stöd, trygghetsarbete – 
alltsammans fungerar som lagen kräver! Vi har nu papper på att Gränbyskolans personal arbetar 
professionellt och skickligt – och att era barn går på en riktigt bra skola! Enligt 2016 års 
inspektionsstatistik är det bara lite drygt 20 procent av alla inspekterade skolor som klarar en så grundlig 
inspektion utan anmärkning – och era ungdomars och vår skola tillhör nu den toppkategorin!  
 
Självklart är jag glad och stolt över den här magnifika tummen upp från statens Skolinspektion – och jag är 
även en mycket trygg rektor: nu när jag om några veckor lämnar Gränbyskolan kan jag vara helt trygg med 
att skolans personal håller toppklass och att de kommer att fortsätta att driva skolan framåt, fast det visste 
jag ju redan innan inspektörerna kom – men det är förstås roligt att få papper på det! 
 
För den som vill läsa inspektionsrapporten finns en länk här nedanför till inspektionens beslutssida, och 
jag skickar även med en kopia med det här brevet. Själva dokumentet är dock fåordigt och utan glada 
utrop, nästan som ett protokoll från bilprovningen. Det står desto mer i beslutet för en skola som får en 
anmärkning (ni hittar även exempel på den typen av beslut om ni följer samma länk). I 
inspektionsrapporten ska nämligen inspektörerna enbart nämna det som behöver rättas till, men jag fick 
ändå höra en massa beröm av inspektörerna när de var här. De var enormt imponerade av våra elever – era 
ungdomar – och skolans fantastiska personal! 
 
Underbart roligt! 
 
Här finns besluten (Gränbyskolans beslut är nummer 9 uppifrån av dem som fattades den 19 maj): 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Senaste-beslut/ 
 
 
Hälsningar från 
Anders Danell 
Glad, stolt och trygg rektor 
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