
Kära Hvitfeldtare,

Välkommen till Hvitfeldtska gymnasiet! Efter nio tuffa år har du lyckats få plats på
Göteborgs största, bästa och vackraste skola, och vi känner oss ärade att få följa dig under
detta nya kapitel av ditt liv. Ett kapitel som kommer innehålla mycket glädje, vänskap och
gemenskap. Ett kapitel där du kommer att utvecklas och lära känna dig själv. Grattis till att du
har valt Hvitfeldtska gymnasiet, för du har valt helt rätt.

Hvitfeldtska är Göteborgs största och äldsta gymnasieskola. Innanför Hvitfeldtskas väggar
ryms århundraden av traditioner och kunskap. Tusentals elever har tidigare gått runt i
korridorerna som nu kommer bli din vardag. Jag förstår hur du känner just nu, och hur
nervöst det kan vara när man inte alls vet hur gymnasiet kommer att bli. Men kära
Hvitfeldtare, du har inget att oroa dig för. Du har en tuff väg framför dig, men du kommer att
älska åkturen. Du kommer, tillsammans med tvåtusen andra Hvitfeldtare, vara med om en
upplevelse som bara vi kan erbjuda, och som kommer att göra din gymnasietid oförglömlig.

Mångfalden av elever, program och aktiviteter är något som vi på Hvitfeldtska är kända för
och stolta över. Denna mångfald kan verka något skrämmande till en början. Men, kära
Hvitfeldtare, det är just den här mångfalden som är det mest fantastiska med Hvitfeldtska.
Det är denna mångfald som skapar gemenskap, samhörighet och gör att man känner sig
hemma på skolan. Tack vare vårt rika föreningsliv finns möjligheten att hitta personer med
samma intresse som du. Gillar du att baka, spela schack, eller kanske skådespela? Var inte
rädd för att testa något nytt, och framförallt, var inte rädd för att vara dig själv.

Men tyvärr består gymnasietiden inte bara av glädje och festande. Vissa dagar kommer att
kännas jobbiga, stressiga och oändliga. Ibland kommer du känna att det inte finns någon som
förstår dig. Då, kära Hvitfeldtare, vill jag att du kommer ihåg oss, elevkåren. Vi finns alltid
här för dig, det är bara att komma förbi kårrummet eller stoppa oss i korridoren och snacka.
Vi lyssnar. Gymnasietiden är speciell, så mitt bästa tips till dig är att ta vara på den här tiden
och ha roligt på vägen! Tre år kan kännas som en lång tid men innan du vet ordet av står du
där på din studentdag, redo att springa ut tillsammans med dina vänner.

Kära Hvitfeldtare, du har världen framför dig. Om 3 år kommer du att vara en stresstålig,
öppensinnad och disciplinerad person med vänskapsband för livet. Men resan slutar inte här,
detta är bara början. Hur din framtid än må se ut, kom ihåg oss när du en dag förändrar
världen.
Vi ses i korridorerna!

Högaktningsfullt,
Elevkårsstyrelsen genom

Matilda Östling - Vice Ordförande

Följ oss på Instagram på @hvitkar!




