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Kære alle på Holstebro Tekniske Gymnasium 19-08-2015 
 
Det er 25 år siden, at det første hold på 16 elever startede på htx-
uddannelsen i Holstebro. I sidste uge sagde I goddag til 200 nye elever, 
som starter hos jer på 1. år. Eleverne kommer strømmende til fra et stort 
vestjysk opland. Tallene taler for sig selv; der er sket rigtig meget i de 25 
år.  
 
Et jubilæum er en mærkedag, som markeres med fest og fejring. Det er 
en anledning til at se på alt det, der foregår mellem mærkedagene. Alt det, 
som elever og lærere sammen skaber hver eneste dag i klasselokaler, 
værksteder og laboratorier. De fleste af de 570 elever, som i dag giver liv 
til Holstebro Tekniske Gymnasium, var slet ikke født for 25 år siden. 
Nogle af de ansatte har måske været med fra starten, men i sagens natur 
gælder det ikke for størstedelen. Alligevel står I alle på skuldrene af det, 
som elever og ansatte til enhver tid har udviklet og opbygget. Derfor er 
et jubilæum ikke kun en mærkedag i skolens historie; det er også en an-
ledning til at se fremad og gøre sig tanker om skolens kultur og lærings-
miljø, som I alle er med til at forme for kommende årgange. 
 
Holstebro Tekniske Gymnasium spiller i dag en helt central rolle i lokal-
samfundet. I er kendt for at sætte naturvidenskab, teknologi og innovati-
on på dagsordenen gennem samarbejder med institutioner, skoler og 
erhvervsliv. Jeres mange samarbejdsprojekter spænder lige fra ”Naturvi-
denskabelig og teknisk SFO” til talentudvikling og Masterclasses sam-
men med byens andre gymnasier. 
 
Jeg ved, at I er optagede af at være et teknisk gymnasium med en stærk 
profil. I er også kendt for at sætte htx-uddannelsen på landkortet, for 
eksempel med jeres engagement i DM i teknologi og med jeres deltagelse 
i Young Enterprise og fagolympiader – flere gange med flotte placerin-
ger. Lad mig derfor citere titlen på jeres jubilæumsbog: I er ”Nerdy by 
Nature”. Bliv endelig ved med det! 
 
Tillykke med jubilæet. 
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Med venlig hilsen 
 
 
 

Ellen Trane Nørby 


