
 

 

Hej! 

Jag som kommer att arbeta som rektor för  

Futurum F-6 heter Cecilia Grahn. Jag har arbetat inom 

förskola och grundskola i stort sett under hela mitt 

yrkessamma liv. Under de senaste tretton åren har jag 

arbetet som skolledare i Stockholm stad. 

 

För att trivas och känna motivation tycker jag att det är 

viktigt med ett positivt och öppet klimat. Skolan ska vara en 

plats där vi alla kan växa, utvecklas och lära. Jag vill att 

skolan ska vara en plats där alla blir respekterade och där 

allas kompetenser tas till vara på. En plats där man ser individen såväl som 

gruppen som en styrka. En plats där vi hjälps åt och där vi gör varandra bättre. 

Min utgångspunkt är att utveckling på alla nivåer sker genom tillit, 

kommunikation och en gemensam ansvarskultur. 

 

Min vision är att skapa en skola att längta till, där alla som vistas på skolan ska 

trivas, känna sig trygga, se positivt på sig själva, sin förmåga och sin framtid.  

Då man känner detta ger det enligt mig de bästa möjligheterna för lärande och 

utveckling så att eleverna når de nationella målen. Detta är även grunden för det 

livslånga lärandet och alla elevers framtida välbefinnande.  

Om man mår bra är det lättare att lära sig, om man lär sig mår man ännu bättre.   

Jag tycker det är viktigt att alla elever ges möjlighet att lyckas i skolan utifrån 

sina förmågor och förutsättningar. Som ni vet är vi alla olika och man måste få 

vara det och respekteras för det.  

 

Det känns jätteroligt och spännande att få möjligheten att arbeta på Futurum F-6.  

Jag ser fram emot att få träffa er alla, att få lära känna skolan, personal, elever 

och vårdnadshavare under kommande läsår. I mitt rektorsuppdrag på  

Futurum F-6, har jag höga krav på mig själv och höga förväntningar på alla som 

är en del av skolan på något sätt. Min förhoppning är att vi tillsammans 

fortsätter en utbildningsresa där Futurumskolans alla elever får den absolut bästa 

utbildningen och att vi är den bästa skolan för varje elev som går här, så att 

eleverna när de lämnar skolan kan ta nya spännande kliv till gymnasiet och 

sedan ut i vuxenlivet. Vi som arbetar i skolan har stora möjligheter och ett stort 

ansvar för att påverka elevernas syn på utbildning, skola och mål för livet.  


