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Hej hemmet! Vet ni hur det känns att vara ”ny”? Ny på ett ställe, ny i ett sammanhang… 

Syntax Error! Min hårddisk är full av intryck! Att vara ny på en arbetsplats tar energi. Men samtidigt, så roligt! 

Jag ser fram emot att börja arbeta i Älmhult och som rektor för Klöxhultsskolan tillsammans med Andreas. Jag 

ser fram emot att få lära känna verksamheten, er föräldrar och framförallt – eleverna!  

Förväntningar… jag funderar självklart på vad ni har för förväntningar på mig. Kommer jag att leva upp till dem? 

Kommer jag att vara den rektor ni förväntar er att jag ska vara för ert barns skola? I dialog med er vill jag vara 

ödmjuk och inlyssnande. Jag vill bygga vidare på det som redan fungerar. Samtidigt hoppas jag kunna berika och 

tillföra verksamheten utifrån den kompetens jag har och utifrån de erfarenheter jag bär med mig. Jag tror på god 

samverkan och att alla aktörer, oavsett vilken roll, utbildning, erfarenhet man har, så är man värdefull och alla kan 

bidra till att utveckla skolan. Ni vårdnadshavare är viktiga! Det är tillsammans vi skapar god utveckling. 

Alla är vi bra på något – tillsammans blir vi bäst! 

Som rektor är jag mån om att synliggöra allt positivt som händer och sker på skolan. Jag vill marknadsföra den 

goda skolan. Här är ni föräldrar viktiga! Jag vill att ni ska känna att ert barn går på världens bästa skola! En 

grundläggande faktor är att ni vårdnadshavare pratar gott om skolan inför ert barn. Titta gärna på klippet här 

nedan som beskriver detta på ett enkelt sätt. 

https://www.youtube.com/watch?v=xkCEUSt1Png 

Om ni någon gång upplever oro eller känner missnöje. Ta upp det med skolan. Antingen med pedagogerna eller 

med oss rektorer, så hjälps vi åt för att skapa nöjdhet. Prata inte bakom vår rygg, utan kom till oss. Då undviker 

man onödiga spekulationer, som lätt kan skapa missförstånd. Jag vill att vi ska känna tillit för varandra.  

Vår skola – våra elever/era barn – vårt ansvar – tillsammans! 

Min hjärtefråga är bemötande! Genom goda möten och samtal skapas positiva effekter. 

Det är en ädel konst! En konst jag dock anser som väldigt vacker! Hur vi är och beter oss mot varandra, är 

många gånger avgörande. 

Under de kommande veckorna kommer jag att cirkulera runt på skolan, lära mig att hitta, gå in i klasserna och 

presentera mig, befinna mig ute på raster, äta i matsalen, då det är av vikt för mig att lära känna verksamheten. 

Det tar tid att lära känna en ny kommun och ny organisation. Att gå från ett läge där jag upplevde mig ha ”koll på 

läget” till ett läge där jag nu känner ”icke kontroll” är för mig obekvämt. Jag vill kunna ha svar på frågor, veta 

rutiner, känna till all formalia, känna till nuläget, känna till utvecklingsområden osv. Min ambition är så klart att lära 

mig detta så fort det är möjligt. Jag behöver en inskolningsperiod och er förståelse.  

Jag ser verkligen fram emot att få lära känna er!  

Ni är välkomna att ta kontakt med mig om ni har frågor eller funderingar. 

Maila mig gärna: camilla.traste-prytz@almhult.se 

Det märks att hösten ligger i luften. Löven börjar smått att skifta i färg och luften känns frisk.  

Hoppas att vi går en härlig höst tillmötes! 

Väl mött! 

 

/Camilla Traste Prytz  
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