
  
Rektor har ordet, vecka 10 & Vecka 11.  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och arbetar som 
rektor och pedagogisk chef.  
 
Snart helg och sportlov! Veckan går fort. Idag börjar jag med berätta om våra nya lunch-rutiner 
efter sportlovet. Vår matsal ska renoveras vilket gör att vi får nya rutiner som jag delat med 
personalen och eleverna. Fråga gärna om detta hemma så eleverna blir varse om hur det är tänkt 
och har kontroll på de nya rutinerna. I stort så äter vi tillsammans som vanligt men på en ny våning.  
 
Veckan verkar ha gått bra och jag hoppas eleverna känner de kan få lite vila under sportlovet 
alternativt arbeta ikapp lite rester. Jag nämner också att det är bra om ni hemma pratar med 
ungdomarna om våra fika-rutiner på förmiddagarna. Vi låter våra elever köpa mackor och fika på 
rasten om man är hungrig och använder Swish som betalningsmetod. Jag ser att det slarvas med 
betalningen och det är inte i vår anda. Så: prata gärna hemma om det och om man behöver köpa 
lite fika så gör man det och betalar för sig. Jag utgår från att detta ska fungera.  
 
Under sportlovet är skolan öppen för dem som vill. Jag och några till arbetar hela veckan, och 
Lernia är också hos oss med sin utbildning. Jag kommer då bland annat att se över alla elevers 
individuella val inför hösten. Har en missat göra sitt val kommer jag med en påminnelse! 
 
Under vecka 11 är jag bortrest, men skolan arbetar på som vanligt efter den sköna vilopausen. 
Årets läsår medför att det är kort tid mellan sportlov och påskhelg; det är knappt 3 veckor och 
under dessa blir det bland annat besök från Skolinspektionen, utvecklande arbete med vårt 
EU-ambassadörskap för nästa läsår, skriftliga omdömen samt mitterminskonferens. 
 
Jag avslutar veckans brev med att det är roligt att följa våra elever i år 3 med deras 
studentkommité och hur de arbetar för att helt själva skapa en rolig fest och avslutning för dem. I 
skrivande stund är det 98 dagar kvar till studenten och eleverna har fixat en grym kalender i vårt 
fik. Det gör mig glad.  
 
Gott sportlov nu alla! 
 
 
 
 
Hoppas ni alla får en fin helg och vecka.  
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se  
073 373 02 50 
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