
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Rektor har ordet. Vecka 40  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
rektor och pedagogisk chef. 
 
Fredag och snart helg. I veckan så har jag varit på utbildning och här bland annat fördjupat 
mig i skollagen och föräldrabalken.  
 
Eleverna med lärare har i måndags haft “Hälsansdag” med föreläsningar, träning och 
workshops. Marcus som föreläste från Institutet för Juridik och Internet hälsar så mycket 
och han tyckte att de fick till en bra workshop efter lite teknikstrul till att börja med. Han 
kommer sen gärna på besök igen. Det eleverna gick igenom på “Hälsansdag” följer vi upp 
nu sen på en mentorstid. Sen vidare i veckan så har vi kört lektioner som vanligt. Jag 
återkommer här med att det nu är viktigt för våra elever att de kommit igång med sin dator, 
sin arbetsmail, sin provplanering, sitt matematikvideo konto, sitt inläsningstjänst konto, sin 
Adela. Vi kommer om nu mindre än en månad ha läsårets första mitterminskonferens där vi 
i kollegiet stämmer av hur det går för alla våra elever och vi vill då att de ska ha kommit 
igång bra. Hjälp gärna oss hemmavid och fråga ungdomarna om hur det går med dessa 
pedagogiska verktyg. Var nyfiken det visar på det ungdomarna gör är viktigt. Vill man kika 
på vår provplanering för terminen ht 18 kan man kika in på länken nedan. Den är också 
delad på alla elevers konton i deras arbetsmail.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZl0DfroqWb-HBqY46lNPWcea3dy95ancRUY4wd
xNsA/edit?usp=sharing  
 
Till veckan sen så kommer eleverna på mentorstiden att gå igenom sin provplanering samt 
titta på hur man bedömer kurser på gymnasiet samt diskutera sin studieteknik. Vi har vidare 
elevråd och val av ny elevstyrelse. Samt att eleverna i år 3 startar upp sin studentkommité. 
Lektioner är annars som vanligt och jag trycker lite extra på våra lärarledda studiestugor 
som vi har på måndagar och torsdagar kl 15.20-16.20 för de elever som vill lite mer eller 
behöver lite mer för stunden. Avslutningsvis är nästa vecka den sista “öppna veckan” där vi 
tar in nya elever och gör eventuella grupp och kursbyten. Sen därefter så kommer vi internt 
fokusera vidare på våra kurser och organisation.  
Må fint i helgen.  
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