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Nykøbing d. 17. januar 2022 

Kære forældre   

 

Jeg har glædet mig til at sende jer alle en 

hilsen. Det skulle dog lige vente, til jeg var 

kommet godt i gang og nu efter 10 uger som 

rektor, synes jeg, at det er tid. 

Allerførst: det har været en helt fantastisk 

glæde at lære jeres unge at kende.  

Jeg har siden 1991 undervist og været leder i 

gymnasieverdenen, både på hhx, stx, htx og 

hf, og været på fantastiske skoler med 

virkelig dejlige elever, men Morsø 

Gymnasium og jeres unge stikker alt. De 

driver et utal af aktiviteter og gør det dygtigt 

og med stort engagement.  

Lærerne og de øvrige ansatte på skolen er 

også et kapitel for sig. Engagementet og 

humøret er højt. De har, som eleverne, gang i et utal af forskellige projekter og er med på at sætte endnu 

mere i søen - selv i denne coronatid, som jo driller og laver om på vores planer. 

Årsfesten 

Coronaen har også drillet i forhold til årsfesten. Den er flyttet til fredag den 29. april. Sådan en årsfest har 

jeg ingen erfaringer med fra nogen anden skole, så det bliver spændende. Forleden læste jeg i en årbog, 

hvor nyslåede studenter bl.a. skulle svare på, hvilken oplevelse, der havde været den største i deres tid på 

Morsø Gymnasium. På de fleste gymnasier ville svaret være festerne, rejserne eller sammenholdet. Her på 

Morsø Gymnasium nævner et klart flertal Årsfesten som den største oplevelse. Det har virkelig sat mine 

forventninger op.  

I år går vi væk fra kontanter, så man skal have sin MobilePay på plads og så har jeg i øvrigt hørt, at det er 

den største fest på Mors.   

 

 

http://www.morsoegym.dk/
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Hvad går en ny rektor og laver? 

Tja, hvad laver en ny rektor? En helt masse spændende ting, synes jeg. 

 

Hver torsdag holder vi ”Kommunikation” med alle elever. Det er en stund, jeg glæder mig til hver uge. Pga. 

corona holdes det i perioder over Teams/virtuelt fra mit kontor, som så er studie. Til sidste kommunikation 

før jul havde jeg ”studiet” fuldt af drenge, som havde deltaget i en musikvideo. Det er en flot og stærk 

video, som jeg håber, at I har haft lejlighed til at se. Hvis ikke så er den her: 

https://morsoegymnasium.dk/onewebmedia/MGY - MUSE, UPRISING - FINAL.mp4 

 

Jeg holder ugentlige møder med skolens elevråd. Det er en stor fornøjelse og jeg sidder og smiler lidt, mens 

jeg skriver om det og tænker på møderne. Festudvalget, Prüt, mødes jeg også med, men da festerne bliver 

aflyst pga. corona, så er det ved at være noget tid siden, jeg har holdt møde med dem, men vi ses på 

gangene og skriver flittigt sammen. Forhåbentlig skal vi snart i festtøjet igen. Skolens elevblad, KAKA, har 

jeg også holdt møder med. Sidst i brevet her har jeg fået lov at bringe den præsentation, de lavede af mig i 

november 2021. Den er godt skrevet og morsom. 

 

Ud over daglig drift, så har jeg snart talt på tomandshånd med alle skolens ansatte. Lærere, administrative 

medarbejdere, pedeller og rengøringsassistenter.  

 

Ledelsen har været et døgn ude ad huset, hvor vi har haft sammenhængende tid uden de afbrydelser, der 

uvægerlig vil komme på skolen i dagligdagen. Det er en stærk og dynamisk lille ledelse, vi har. Vi har virkelig 

god kemi og mange ideer til skolens drift og udvikling. 

 

Her efter jul har jeg for alvor taget hul på at holde kaffemøder med eksterne samarbejdspartnere. Mandag 

den 10. januar mødte jeg borgmester Hans Ejner Bertelsen og kommunaldirektør Rikke Würtz. Der er ingen 

tvivl om, at det bliver et fremragende samarbejde. Jeg har haft rigtig gode møder med DI/BYG’s formand 

Tage Odgaard Nielsen, Morsø Teaterkredsformand Jørgen Bruun Christensen og Gitta Malling fra 

Limfjordsteateret. Der vil komme flere til den kommende tid. 

 

Vi samarbejder naturligvis også med EUC Nordvest og Thy Mors HF & VUC, som vi har husfællesskab med. 

Vi holder nogle hyggelige og arbejdsomme husmøder med jævne mellemrum. 

 

…og så laver jeg så meget andet. 

 

Jeg ser frem til at træffe jer til Årsfesten den 29. april og ved andre lejligheder. I er altid velkomne til at 

skrive til mig på ab@morsoe-gym.dk og jeg kan naturligvis træffes på skolen – bedst efter aftale. 

 

Med venlig hilsen 

Ann Balleby 

Rektor 

http://www.morsoegym.dk/
https://morsoegymnasium.dk/onewebmedia/MGY%20-%20MUSE,%20UPRISING%20-%20FINAL.mp4
mailto:ab@morsoe-gym.dk
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