
 
 

Välkomna till oss!  
 

Hej! Jag heter Morgan och är rektor på Östersunds Gymnasieskola. Ni har sökt för 
studier hos oss med start läsåret 2018-2019 och det glädjer mig. Vi är en liten och 
stolt skola i centrala Östersund som vill göra er utbildning bra och trygg. En del av 
vår vision är att ni ska bli konkurrenskraftiga för er tid och vi är en skola som kommer 
vilja lyfta er utbildning mot era uppsatta mål. Jag som pedagogisk chef vill betona att 
ni kommer till en skola med höga förväntningar på utbildningen och på er som 
elever. Här kommer ni få god hjälp att nå gymnasieexamen och vi tillsammans ska 
arbeta för att göra Östersund och regionen bättre, för vi skapar ju vårt samhälle 
tillsammans.  
Måndag den 27/8 kl 9.00 – Upprop i skolans lokaler, Rådhusgatan 37. Du kommer 
att möta lärare som visar dig till ditt klassrum för dagen. Här får du möta din mentor 
och dina nya klasskamrater. Under dagen bekantar du dig med skolan och 
personalen. Du får ett veckoschema med viktiga tider för den första veckan. Du 
kommer att äta lunch på Hotell Östersund ca kl 11.00 och din mentor/lärare följer dig 
och dina kamrater. För dig som behöver någon form av specialkost så finns detta. 
Första dagen får du ditt schema, samt nödvändig praktisk information om skolan och 
skolans elevkontrakt. Medtag lås för ditt skåp samt skrivmaterial. Dagen avslutas ca 
15.00. 
Tisdag den 28/8 kl 8.15 – Vi samlas i gårdagens klassrum. Dagen planeras med 
mestadels aktivitetsövningar som gör att ni lär känna varandra och elever i årskurs 2 
och 3. Lunch på Hotell Östersund kl 11.00, därefter fortsatta aktiviteter i 
klassrummet. Dagen slutar ca 15.00. 
Onsdag den 29/8 kl 8.15 – Individuella mentorssamtal under dagen. Vid samtalen 
bjuds era föräldrar in också om man vill. Tider och mer information får ni vid 
uppropsdagen. Under dagen parallellt med mentorssamtal så fortsätter vi arbeta 
med vår introduktion enligt veckoschema 
Torsdag den 30/8 kl 8.15 –  Enligt veckoschema 
Fredag den 31/8 kl 8.15 – Enligt veckoschema  
Om du undrar över något: Vi finns på tel: 063-134700 eller mail: expedition@ostgy.se  
Eller för mer information på vår hemsida: www.ostgy.se  
Väl mött och lycka till i er skolgång. Hälsningar Östersunds Gymnasieskola   
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