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Till alla elever och föräldrar på Häggviks Gymnasium
Idag är det sista dagen på höstterminen 2017 och det är dags för eleverna och
personalen att få en mycket välförtjänt ledighet. Alla i skolledningen har varit nya i
sina roller vilket varit väldigt spännande, och våra värderingar Framåt, tillsammans
med hjärta och klokhet har verkligen präglat arbetet.

Framåt…ser vi alltid. Varje läsår, termin, vecka, dag och lektion är planerad utifrån
att varje elev ska få en så bra utbildning som möjligt - detta utifrån vad som tidigare
fungerat och vad som kan bli ännu bättre.

Tillsammans…bidrar vi alla, utifrån våra individuella styrkor och oavsett
befattning, till att skapa strukturer och därmed kontinuitet och trygghet för
eleverna.

Med hjärta…bemöter vi eleverna varje dag. All kunskap de ska få och alla förmågor
de ska utveckla är otroligt viktigt, men om känslan av hjärta skulle saknas skulle vi
inte kunna få elevernas förtroende.

Och klokhet…finns ständigt med oss i arbetet. Vi har en mycket hög grad av
legitimerade lärare och kompetent och erfaren personal på skolan, men vi har alla
delar som kan utvecklas och kompetenshöjning är en viktig del av det systematiska
kvalitetsarbetet på vår skola.
Eleverna har denna höst varit lika fantastiska som vanligt – att gå runt på skolan och
se alla alster på väggarna, höra diskussionerna inne i klassrummen, de kloka
åsikterna på elevråd, se glädjen när de sjunger och dansar på olika uppträdanden
etc är väldigt energigivande. Ibland är det tyngre stunder för vissa elever och att då
veta att de ändå känner att det finns vuxna som de kan vända sig till, vilket den
senaste elevenkäten tydligt visar, är väldigt viktigt för oss.
Vi vill tacka er alla elever och föräldrar för ett mycket fint samarbete.

God Jul och Gott nytt år
Johan Thorsell, rektor
Birgitta Krantz, biträdande rektor
Anki Wallerå, biträdande rektor
Daniel Nyberg, biträdande rektor
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