
 

  
Rektor har ordet, vecka 49. 
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
tillförordnad rektor och pedagogisk chef.  
 
Veckan som gått har vi arbetat med programdagarna under onsdag och torsdag. Min 
känsla från dagarna är att de elever från grundskolan som besökt oss var nöjda och att ni 
som arbetat här med oss har gjort ett bra jobb. Vi fortsätter arbeta enligt denna modell för 
att få till en bra utveckling. Tider då ni som elever inte hade verksamhet här hoppas jag ni 
varit professionella och tagit ansvar för era studier och tagit igen arbete.  
 
Arbetet med Skolverket i måndags, kring nyanlända gymnasieelever, var givande. 
Skolverket föreslår att vi tar fram en utbildningsplan för eleverna i fråga och att en ser till 
deras individuella situation. De menar att det kan vara bra att eleverna får komma ut i 
verksamhet och i klasser med blandade elever för att integreras mer och inte segregeras 
genom att hamna i särskilda klasser. Vi som skola har en bra grundidé om att 
tillhandahålla utbildning integrerat med våra klasser och ser fram emot en ökad dialog med 
gymnasieförbundet om en för regionen mer utvecklande verksamhet.  
 
Nästa vecka pulsar vi vidare in i december, med ljus och julkalender och allt vad det 
innebär. Jag vill påminna mina elever, och även ni hemma, att vi tillhandahåller ett extra 
provtillfälle för eventuellt missade prov nu på onsdag efter skolan kl 15.30-17.00 i sal 
Valhall. Anmäl er som elev till er ansvariga lärare vid behov av extra prov. Sedan håller vi 
om varandra dessa sista veckor så vi orkar hela vägen mot lite semester. Jag ser fram 
emot att se alla samlade för en gemensam terminsavslutning i Gamla Kyrkan, onsdagen 
den 20 december.  
 
Ta hand om er och varandra  i helgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se  
073 373 02 50 
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