
!
Sagan om de små ankungarna!!!

Det var en gång… !
…en flock ankungar som hade samlats i en stor sal. De var nervösa, nyfikna nybörjare 
och visste att de hade ett tufft uppdrag framför sig. !!
Så blev det också några röriga och köriga år, med hårt slit och sena nätter blandat med 
tenta och inlämningsångest. De små ankungarna fick lusläsa böcker från pärm till pärm 
och visste inte vilka de uppskattade mest, de som höll dem vakna om nätterna eller de 
som fick dem att somna…!!
Ankungarna åkte på utflykter för att håva djur, de spelade teater, gjorde skuggspel, 
dansade och gick på stadsvandring. De lärde sig mycket. Till exempel att ”Bachelor” är 
något helt annat än ett TV-program och att skriva ett sms och en uppsats - det kräver två 
helt olika skrivsätt. Och sist men inte minst lärde de sig vilka dagar det fanns gratis kaffe 
på biblioteket.!!
En dag kastades de små oskyldiga ankungarna ut i den vida världen, ut till dammar fulla 
med småfåglar. Där fanns pratiga papegojor, busiga bofinkar och snälla små starar. 
Fullvuxna, kloka och erfarna svanar leddde dem på vägen när de gav sig i kast med 
småfåglarna i dammen. Ankungarna växte så det knakade och kände att de lärde sig 
mycket.!!
Idag, några år senare, är alla ankungar återigen samlade i en stor sal. Men när folk tittar 
på dem idag är de inte längre små ankungar  som sitter där utan stora, ståtliga och vackra 
svanar.  !!
Det är nu dags att pröva våra vingar, flyga ut och erövra världen. Nästa kapitel ska 
skrivas.  
För den här dagen är ju inte slutet, det är inte ens början på slutet, det är faktiskt bara 
slutet på början av vår nya lärarbana.!!
Tack, stort tack till alla som utbildat oss så att vi nu kan utbilda andra små fågelungar.  
Tack till alla föräldrar och vänner som stöttat med bidrag innan CSN.  
Och stort tack till oss själva för att vi inte gett upp och för insikten att studier inte bara är 
plugg utan så mycket mer.!!
Nu går alla sagolika svanar ut och tar världen med storm. !
Kom alltid ihåg den här resan vi gjort tillsammans. !
Kom alltig ihåg alla fantastiska människor som förgyllt vår tid här och gjort den 
oförglömlig. Var vi än hamnar finns de alltid med oss. !
Och kom alltid ihåg den otroliga utveckling var och en av oss har varit med om. Då är jag 
säker på att vi alla får leva lyckliga i alla våra dagar. !!
! ! ! ! Snipp snapp snut så var sagan slut. 


