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Avslutningstal läsåret 2015-2016 
 
 
Det är med stolthet och glädje jag hälsar er alla välkomna till Östra Stenhagenskolans 
Läsårsavslutning 2015/2016. 
 
Jag vill passa på att tacka er alla för visat förtroende och fint samarbete under mitt  
Första läsår. Det är i samarbete och i samtal vi kommer att lyckas och utvecklas. 
 
Jag har blivit överväldigad av hur alla barn och vuxna visat på en öppenhet och värme  
När ni tagit emot mig. 
 
Under min tid på Östra Stenhagenskolan har jag fått förmånen att möta ett kulturellt 
Mångflad och en skola där man i handling visar på allas lika värde och tar tillvara  
Denna rikedom. 
 
Ni är alla unika, var stolta över dem ni är.   Ni är alla en viktig del av Östra  
Stenhagenskolan och vi tillsammans skapar en plats för lärande och utveckling. 
 
Jag har mött medarbetare som har ett engagemang och en glädje där man arbetar med  
Hjärtat och gör det där lilla extra för att alla elever ska få det bra. 
 
Vi har elever som är nyfikna, visar respekt, ansvarsfulla och som kämpar varje dag för  
Att göra sitt bästa. 
 
Jag är så tacksam att jag får dela min tid med er alla! 
 
Alla har nu blivit ett år äldre och därmed både klokare och visare. 
 
Christina Franzon Wallin gav mig tipset att fråga åk.6 eleverna om goda råd till alla 
Elever som är kvar. Vad ska de tänka på under sin skoltid. 
 

 Ta vara på tiden och koncentrera er på lektionen 

 Man ska kämpa , fast ändå ha kul 

 Livet är hårt, men det får man ta 

 Ha roligt och inte bråka 

 Om något är svårt, ta emot hjälpen du får, det är inte pinsamt för att du får 
Mer hjälp än andra 

 Gör uppgifter noga i stället för att vara klar först 

 Respektera varandra och ge kärlek till dina kompisar 

 Plugga i god tid innan prov, inte kvällen innan 

 Lyssna på lektionen då blir det lättare när du ska plugga 
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Jag säger som mentorerna sa igår på avslutningslunchen för åk.6. Ni är nu redo för nya steg i livet och 
vi önskar er ett varmt lycka till. Ni lämnar ett stort tomrum efter er. 
 
Många härliga minnen tar vi alla med oss när vi nu går på ett välbehövligt sommarlov.  
 
Min läxa till er alla, stora som små är : 
 
Våga göra ingenting och ta hand om varandra. 
 
Snart ses vi igen för nya steg och nya utmaningar. 
 
Glad sommar önskar jag er alla! 
 
Caroline 
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