Hejsan alla UMK:s vårdnadshavare!
Vi har precis tillsammans upplevt vår fina tradition att gemensamt fira skolstarten ute på vår skolgård.
Alla över fem hundra eleverna och femtio i personalen - tillsammans med musik som spelades av vår
stora upptaktsorkester med alla elever i 8C och 9C. Helt fantastiskt!
Jag hälsar alla er erfarna UMK-föräldrar välkomna tillbaka och alla er nya riktigt välkomna - till ett
spännande läsår på en makalös skola!
Min och biträdande rektor Linas vision för vår skola är att alla elever ska längta till skolan, på kvällen, på
helgen, på lovet - och elever som har lämnat oss och gått vidare till gymnasiet ska gå och smålängta
tillbaka till oss. Det är en bra målbild, för en skola som alla elever längtar till, det är förstås en riktigt bra
skola! För många elever är vi redan där, men "många" räcker inte - vi vill att alla ska känna så.
Nycklarna som tar oss dit är flera, och vi ska noggrant söka rätt på alla de där nycklarna. Bland annat
ska varje elev uppleva att hen blir sedd i skolan och saknad ifall hen inte är i skolan, varje elev ska få
bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål, varje elev ska vara trygg och mätt, och vistas i fräscha
lokaler som lockar till nyfikenhet och kreativitet. Skolans personal måste också må bra och trivas, för då
får de bästa möjliga energi att arbeta för att era barn ska lära sig, trivas och längta till skolan!
Att vår skola är en bra skola, det vet vi. Elever söker sig till oss för musiken, för kamratskapen och för
våra skickliga lärare. När lärartjänster blir lediga hos oss märker vi inte alls av någon lärarbrist, utan vi
har alltid gott om engagerade och behöriga lärare som söker sig hit och vill arbeta med oss. Som ni
säkert vet var det några lärare som lämnade oss i våras för att prova på att arbeta på andra skolor, och
i dag när skolan börjar kan jag glatt konstatera att vi har erfarna, skickliga och behöriga lärare i alla de
klasser som tappade sina lärare i våras.
Jätteroligt att inom kort få träffa er alla på föräldramöten och på konserter. Inom väldigt kort kommer
alla händelser att bli synliga på Schoolsoft-kalendariet.
Här finns mitt upptaktstal ifall ni vill kika på det, och jag önskar att ni också hade fått uppleva den
stämning som era barn, personalen och den fina musiken skapade på vår upptaktssamling på
skolgården. Alldeles magnifikt - som varje vardag på den här enastående skolan!
Vi hörs snart igen!
Hälsningar
Anders Danell
Stolt rektor

