
  
Rektor har ordet, vecka 51. 
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
tillförordnad rektor och pedagogisk chef.  
 
Vi har i veckan tyvärr fått höra om nyheterna från Enskede Gårds Gymnasieskola, där en 
elev tragiskt omkom i ett elevbråk. Ingen ska behöva drabbas av liknande och våra tankar 
går till skola med elever och personal samt anhöriga.  
  
Östersunds Gymnasieskola har under veckan haft luciafika kombinerat med att våra 
UF-företag gästspelade och visade upp sina företag i vår cafeteria. Vi har vidare haft 
besök av Swedbank som haft en workshop med våra elever kring lån, räntor och sparande 
för ung ekonomi.  
 
Jag ser att alla arbetar på för fullt in mot ledigheten och det gör mig stolt. Men vi kommer 
må gott av att få vara lite lediga. I veckan har vi också fått klart att Skolinspektionen gör sin 
standardiserade tillsyn hos oss under februari 2018. Inspektionen är i vår region för att 
arbeta med våra gymnasieskolor under läsåret och kommer till oss efter arbete med de 
andra gymnasieskolorna. Vi ser fram emot det samarbetet, för bättre utbildning.  
 
Under de avslutande dagarna nästa vecka har vi lektioner som vanligt måndag, tisdag och 
onsdag förmiddag. På onsdagen så äter vi jullunch på Plaza kl. 10.30-11.30, sedan har vi 
vår avslutning i Gamla kyrkan från kl 11.30. Ni som anhöriga är självklart inbjudna att 
delta. Klädsel: Passande för lokalen och att det är avslutning. Avslutningen beräknas ta 
cirka en timme där vi tackar för höstens arbete och hälsar alla en God Jul.  
 
Personalen återkommer efter ledigheten måndag den 8 januari.  
 
Ni elever är välkomna med er nya energi från och med tisdagen den 9 januari, då 
höstterminens avslutande veckor (t.o.m. vecka 4) påbörjas. 
 
Jag kommer styra vecka 4 till att vara möjligheter till prövningar och kompletteringar för 
pågående kurser som avslutas. Mer information om den veckan får ni efter nyår och 
skolstarten.  
 
God Jul, önskar 
 
Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se  
073 373 02 50  
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