Rektor har ordet, vecka 16
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och arbetar som
rektor och pedagogisk chef.
Vi har i veckan bland annat jobbat med grunden kring våra utvecklande kunskapssamtal som sker
nästa vecka på onsdag den 18 april. Här fick eleverna tillgång till vår boknings fil över deras
drive-konto. Dessa samtal är bra och mycket viktiga som ett nedstamp för att värna om elevens
utveckling och måluppfyllelse i sina kurser. Prata hemma om det och se över boknings filen kring
undervisande lärare så elev och ni hemma kan vara med. För eleverna är samtalen obligatoriska
vid kallande möte. Observera ockå att vårt bokningsförfarande kring samtalen stängs vid måndag
nu den 16 april kl 13.00 för att lärare ska kunna planera och förbereda samtalen till onsdagen.
Vi har vidare bjudit in våra aktiva elever plus kommande elever till kalas och fest nu på tisdag den
17 april mellan kl 15.00-18.00 för att fira vårt 10:e läsår som gymnasieskola. Här kommer vi
förlänga dagen med avrundning vid fiket efter kl 15.00 med tårta och hamburgare samt lite show
och quiz tävling med fina priser. Vi ser fram emot kalaset och festen. Titta in på instagram och
facebook för att se lite bilder sen vid tisdagen.
Elevernas skriftliga omdömen är också skrivna till över påskledigheten och finns på ADELA under
rubriken mallar 2 på elevernas elevkort. Ta del av lärarnas omdömen då detta är vårt som skola
starkaste formativa verktyg kring elevernas utveckling i pågående kurser.
Så när vi blickar framåt mot veckan som nu kommer, då med både kalas och fest på tisdagen i
slutet på dagen sen då också utvecklande samtal på onsdagen från kl 14.00 så ser vi att vi har
ännu en fullspäckad vecka framför oss.
Vi kommer också börja ha nationella prov från nästa vecka och framåt som kan komma att påverka
lektionssalar etc som eleverna ombeds vara uppmärksamma på och notera vad lärare säger om
detta.
Veckorna som kommer därefter kommer gå fort framåt så jag nämner redan nu att vi ska tänka på
att måndagen den 30 april är en vanlig dag och inte en klämdag. Tisdagen första maj är vi dock
lediga och skolan stängd. Samt att vi tillsammans håller i elevernas studiemotivation innan student
eller sommarlov. Information om viktiga datum finner ni alltid på vår hemsida www.ostgy.se och
under elevinfo.
Njut av solen och frisk luft i helgen.
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