
  
Rektor har ordet, vecka 17  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och arbetar som 
rektor och pedagogisk chef.  
 
Veckan har varit full med aktiviteter och det har hänt mycket. Vi har haft elever i år 2 som deltagit 
på MIUN:S högskoledagar. Vi hade kalas i tisdags då vi som skola firade 10:e läsåret och det blev 
en bra fest med tårta och hamburgare. Sen i onsdags så hade vi vårterminens utvecklande 
kunskapssamtal. Plus att vi har haft nationella prov i bland annat svenska.  
 
Så det känns skönt att vi nu går mot helgen innan vecka 17 börjar. Reflektioner som jag tar med 
mig från veckan är bland annat att kalas är alltid trevligt! Tack till vår elev som spelade och sjöng, 
tack till Hotell Östersund som stod för maten och sen tack till alla lärare och elever som var med. 
Tack också till alla gäster med nästa års elever och föräldrar som kom det var trevligt.  
 
Sen våra utvecklande kunskapssamtal är bra och kommer återkomma varje termin. Det vi 
tillsammans ska arbeta mer för är att få med ännu fler elever och föräldrar till detta möte för att 
umgås, prata med varandra och för att ni elever ska få stöd i en plan tillsammans med era 
kurslärare om att nå målen för era kurser.  
 
Nästa vecka nu sen sista veckan i april så är jag borta på utbildning tisdag- torsdag. Skolan arbetar 
vidare med sina kurser och vi har bland annat nationella prov i engelska.  
 
Vi har också vårens gymnasiemässa tillsammans med JGY, Storsjögymnasiet, Dille, 
Fjällgymnasiet med flera. Här kommer alla i år 8 till vår idrottshall uppe vid campus och besöker 
oss. Det ska bli skoj att höra mer om sen, Eleverna tillsammans med vår SYV jobbar in detta.  
 
Så dags för helg. Ta hand om er och må gott.  
 
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se  
073 373 02 50 
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