
  
Rektor har ordet, vecka 7.  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och arbetar som 
rektor och pedagogisk chef.  
 
I veckan så har vi bland annat firat samernas nationaldag den 6 februari. Vi åt tårta samt 
fördjupade oss i samernas arv. Vi har vidare haft extra provtillfälle för dem som behövt, samt 
diskussion på vår mentorstid om syftet med vår arbetsmail och att det som elev är viktigt att man 
lär sig bra strategier för att regelbundet varje dag kolla av denna. Jag har även varit på utbildning 
under veckan och tar därifrån med mig underlag om både elevers skyldigheter, men även 
rättigheter, och hur vi som skola och lärare ska tänka för att kunna möta alla elever på bästa sätt.  
 
Till veckan kommer vi på skolan att ha konferens på onsdag om vår provplanering för vårterminen. 
Klasserna kommer titta på den under måndagen och diskutera hur vi ska lägga upp vårterminen. 
Här finns en vision om att provplaneringen ska kunna fungera som stöd för elevernas 
studieplanering samt en översikt för deras arbete där vi inte vill att våra elever ska ha mer än två 
examinerande prov per vecka. Här kan dock planerade inlämningar, redovisningar etc göra att det 
ibland blir mer, men vårt mål är att vi ska försöka skapa en skolgång med max två examinationer 
per vecka. Till veckan så kommer även våra elever på Barn- och fritidsprogrammet från årskurs ett 
gå ut på APL till och med vecka 12. Det hoppas vi kommer gå bra. Eleverna är ute på praktik tre 
dagar i veckan och på skolan med oss de andra två dagarna. 
 
Till sist så har jag glädjen att kunna meddela att vi som skola fått möjlighet att vara 
EU-ambassadörer för 2018, vilket vi tackar för. Här finns en plan för vårt samhällsvetenskapliga 
program att i ökat samarbete med kommunen och staden Östersund kunna göra det bättre för oss 
människor här i Östersund och i arbetet öka kunskapen om Sverige, Stockholm, demokrati och EU.  
 
 
 
  
 
Njut av helgen nu! 
 
För konkurrenskraft i vår tid.  
 
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se  
073 373 02 50  
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