
  
 
 
 
 
  
 
 

 
Rektor har ordet, vecka 24  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och arbetar som 
rektor och pedagogisk chef.  
 
Med musik av bland annat  Avicii och Ted Gärdestad dunkandes utanför fönstret så skrivs idag 
veckobrevet till framförallt våra studenter och alla deras “Studentflak”. Vi på Östersunds 
Gymnasieskola tackade av våra egna studenter här på morgonen med Studentlunch och 
premiumutdelning nere på Martiné. Därefter så fick vi äran att följa deras steg ut till vuxenlivet från 
Badhusparken med utspring till familjer och käresta. Inom skolans arbetsår så är studentdagen en 
speciell dag och man känner en stolthet över att “skicka ut” våra framtida kollegor och 
medmänniskor som under sin gymnasietid blivit konkurrenskraftiga och som kommer ta oss vidare 
till en bra stad och värld.  
 
Veckan i övrigt har gått fort med tanke på den brytande nationaldagen som vi hade i onsdags. Vi 
har dock hunnit med både betygsättning för eleverna som går ut idag, samt extra provtillfälle och 
lektioner enligt schemat. Men nu så ser vi i kollegiet fram emot en sista vecka med eleverna i år 1 
och år 2.  
 
Till veckan som kommer så får eleverna en mer skräddarsydd vecka enligt ett schema som delats 
ut till eleverna på vår arbetsmail. Prata gärna med dem hemma om det och kolla av att de tittat på 
schemat. Vi har lektioner på förmiddagarna som vanligt men sen på eftermiddagarna arbetar 
eleverna med rester och med kompletteringar inför det summativa betyg som lärarna sedan 
betygsätter under sista arbetsdagarna innan midsommar. På torsdagen den 14 juni sen kommer vi 
ha vår avslutning med våra elever i gamla kyrkan kl 15.00. Anhöriga är såklart välkomna om man 
vill sjunga in sommaren med oss. Innan på förmiddagen den 14 kommer vi lärare också utmana 
eleverna i Kubb och Brännboll,  
 
Studenter och elever ta hand om er ikväll. Kom ihåg vår anda!  
 
Och till er andra önskar jag en fin helg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se  
073 373 02 50 
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