
  
 
 
 
 
  
 
 

 
Rektor har ordet, vecka 25 Sommarlov!  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och arbetar som 
rektor och pedagogisk chef.  
 
Sista veckan i skolan för detta läsår och eleverna har arbetet hårt med konkurrenshöjande 
prövningar eller med kompletteringar och rester. Det gör mig glad att se elever som tar vara på 
möjligheten att försöka klara sina kurser om de har kvar rester och behöver komplettera. Det visar 
på att man vill. Ibland så lyckas man också hela vägen in i mål, men ibland så faller man på 
mållinjen också. Är det så att man inte klarar sina kurser så är det dock viktigt att man funderar och 
utvärderar vad man ska göra bättre till nästa gång. Att man försöker utvecklas. Det är vad vi i 
kollegiet nu kommer sitta med under våra sista arbetsdagar innan semester och midsommar. 
 
Vi släppte iväg vår årskull studenter i år med över 90% måluppfyllelse till gymnasieexamen inom 
nationellt program. Och det är tack vare våra hårt arbetande kollegor och elever som under 3 år 
har arbetat för ett tydligt mål om att klara skolgången. Denna siffra ska vi vara otroligt stolta över. 
Vår lilla skola och vårt fokuserade arbete över 3 år ligger till grund för detta. Men vi har också 
vidare utvecklingsområden som vi måste fortsätta att arbeta med för att kunna fortsätta ge 
eleverna en bra skolgång där de tar studenten och vidare är konkurrenskraftiga för sin tid. De 
studenter vi släpper iväg i år är jag helt övertygad om är konkurrenskraftiga och jag önskar dem all 
lycka till i sina vidare utmaningar.  
 
I veckan nu innan midsommar är skolan öppen till och med torsdag om ni som elever har böcker 
eller datorer ni behöver lämna in. Eller om ni vill besöka oss för frågor.  
 
En utvecklad verksamhetsberättelse för läsåret 17-18 kommer jag sen att skriva och dela inom vår 
egna plattform men också över vår hemsida. Läs gärna den sen också.  
  
Stort tack till alla er i kollegiet för ett otroligt bra arbete under läsåret. Nu går vi snart mot semester!  
Och till er andra önskar jag ett riktigt fint sommarlov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se  
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