
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Rektor har ordet. Vecka 36  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och 
är rektor och pedagogisk chef. 
 
vecka 36 har rullat på och vi är nu redan inne i september. För er som är ute och 
jagar “skitjakt” på er. Här i skolan så har vi idag haft skolval för alla våra elever samt 
startat upp årets individuella val-kurser. Alla kurser är nu igång och alla nya elever 
har nu börjat fått sina arbetsdatorer. Vi som skola är en En-En skola med ökat 
digitalt användande. Här vill jag ha hjälp av er hemma som möter våra elever om att 
prata om hur viktigt det kommer vara att läsa sina arbetsmail och uppgifter från 
lärare och klasskamrater.  
 
Vidare på vår digitala Drive-plattform kommer eleverna förutom sina mail och 
uppgifter ha tillgång till vår provplanering som ska hjälpa eleverna och ni där 
hemma att kunna titta på hur det ser ut för eleven närmaste veckorna och då kunna 
planera studierna bra.  
 
Sist från i veckan så uppmanar vi vidare att ni som elever och ni från hemmet följer 
upp vårt skolkontrakt som ligger till grund för vår arbetsplats och arbetssyn. Våra 
kontrakt ska sedan lämnas tillbaka till er gruppmentor underskrivna att man tagit 
del utav dem. När nu alla kurser också kommit igång vill jag återigen nämna att vi 
som skola förväntar oss att ni elever nu blir planerade efter situationens krav och 
kommer i tid med rätt utrustning till era kurser.  
 
Nu till nästa vecka som kommer så ligger det i vår pipeline att gå igenom våra brand 
och utrymningsrutiner samt att eleverna i kursen idrott och hälsa 2 åker iväg för att 
paddla kanot och lära sig mer om friluftsliv över torsdag till fredag. Vi vill också 
påminna om inbjudan till höstens föräldramöte på tisdag den 11 sep kl 18.00. Mer 
information om vårt föräldramöte hittar ni på vår hemsida www.ostgy.se  
 
  
 
Ta hand om er i helgen och veckan  
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se 
073 373 02 50 
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