
Till en speciell elev

Du är en väldigt speciell person,
jag vill att du ska veta, 
Att jag är glad över att ha varit  just din lärare,
Vad fort tiden den har gått, 
Kom gärna och hälsa på mig, 
trots att du en ny årskurs börjar,
gör ditt bästa att lära dig nya saker, 
det finns så mycket spännande att lära, 
Den viktigaste saken jag har försökt lära dig, 
är att vara stolt över dig själv genom livet du vandrar, 
ATt tro på dig själv och de förmågor du besitter
att du ska veta att du är speciell, 
För att du är just den du är, 
Kram
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