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Julen nærmer sig med hastige skridt, og vi kan alle snart begynde at trække stikket ud.
Vi kan glæde os til julehygge, julemad, julegaver og ikke mindst juleferie og dermed
tid sammen med familie og venner. Det er et velfortjent pusterum ovenpå et travlt
år, hvor alle har ydet deres bedste. Og vi har gjort det godt! 2012 bliver det fjerde år
i træk, vi kommer ud med overskud, og det afspejler sig i hele skolens selvforståelse.
Vi har råd til at investere i bygninger, i udstyr, i kompetenceudvikling og dermed i
kvalitet i uddannelserne.
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Det er et resultat af alles indsats, og noget vi kan være stolte af og glade for. Det
smitter af på vores elever, studerende og kursister og på vores relationer til det
omgivende samfund og erhvervslivet i særdeleshed. så tak for jeres indsats i året
der er gået. Jeg glæder mig til at tage fat på nye udfordringer i året der kommer.
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Jeg ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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