Avgangselever høgskolen 2020

Kjære avgangselever ved høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad –
gratulerer med dagen!
En lang studietid er over, og dere står nå på terskelen til en ny hverdag.
Overgangen fra studier til arbeidsliv er ett av de store stegene man gjør
her i livet. Det er spennende, og kan nok være krevende, men med
ballasten dere får med dere fra Høgskolen i Østfold, er jeg sikker på at
det vil gå bra. Gjennom skole og studier har dere lært å ta ansvaret for
egen læring. Dere har lært å tilegne dere kunnskap, og hvordan å
omsette kunnskapen til praksis.
Når dere nå står iferd med å forlate skolen, og en del av dere også byen
vår, håper jeg dere ikke er blitt skuffet i møtet med Fredrikstad gjennom
de årene dere har tilbragt her. Jeg håper jo også at dere vurderer å
fortsette her hos oss – når dere nå skal ut i jobb. Vi trenger dere både
her i kommunen og i offentlig sektor for øvrig – hvis vi skal få fagfolk nok
til den opptrappingen vi er iferd med å foreta i byen vår.
Til dere som allikevel velger eller har valgt dere jobber andre steder vil
jeg si et hjertelig velkommen tilbake, både som jobbsøkere og nye
innbyggere i en senere fase av livet, eller som turister og besøkende.
Jeg håper jo at dere som drar herfra gjør det med mange gode minner
fra byen og kanskje en kulturell ballast det er vel verd å ta vare på.
Avslutningsvis vil jeg minne om et visdomsord som kan være nyttige å
ha med seg inn i arbeidslivet. Det er av ukjent opprinnelse men ikke
mindre sant av den grunn – «Den dagen man tror man er ferdig utlært,
så er man i grunnen bare ferdig». Vær nysgjerrige, følg med i tiden og
gjør deres beste, så vil det gå dere godt i arbeidslivet!
Gratulerer med dagen og lykke til videre!

