
 

Rektor har ordet. Vecka 43 & 44  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
rektor och pedagogisk chef. 
 
På väg in mot novemberlovet, Halloween och Allhelgona. Snön faller utanför fönstret och 
det känns gott med ny årstid som nalkas. I veckan här så har vårt arbete från kollegiet 
framförallt handlat om skolans skriftliga omdöme samt vår mitterminskonferens. Eleverna 
fick också mer information i veckan kring vårt skriftliga omdöme samt vårt framtida 
utvecklande kunskapssamtal som kommer i mitten på november. Ni hemma får mer 
information om detta nu framåt men ni kan redan nu gärna se att: 

- vårt skriftliga omdöme från kurslärare presenteras för er föräldrar och elever på 
Adela under måndag den 3 nov. Därefter så planeras det för vårt utvecklande 
kunskapssamtal.  

- Vårt utvecklande kunskapssamtal sen är på onsdag den 14 nov på eftermiddagen 
från kl 14.00- 19.00. Här bokar kurslärare och elever upp sig mot samtal för 
utveckling kring kurs. Ni föräldrar är medbjudna på vårt utvecklande samtal så hjälp 
oss gärna med att visa att det är viktigt. För eleverna är det obligatorisk närvaro även 
under den aktiviteten och eftermiddagen. Vi från skolan bjuder på fika under hela 
eftermiddagen och kvällen.  

 
Utöver vårt arbete kring omdömen och utvecklande kunskapssamtal så har vi haft UF-kick 
Off på tisdagen där alla våra elever i UF och i entreprenörskap var på OSD för föreläsningar 
och workshops. Samt att elever i kursen historia har besökt landsarkivet.  
 
mot nästa vecka så är det arbete som vanligt för mig och delar av kollegiet men våra lärare 
har välförtjänt vila och egen förtroendetid. Elever med hela kollegiet startar upp sen igen 
som vanligt på måndag vecka 45 och då blickar vi framåt mot tiden fram till julledigheten. 
Om det är något jag trycker vidare på så är det att alla elever kommer igång med strategi 
kring att läsa sin arbetsmail inte sin privata under arbetet, att man arbetar med 
matematikvideo i sina matematikkurser samt att man laddar ner sina kursböcker i ILT så ma 
kan lyssna på kapitel och bok tillsammans med sin kursläsning.  
 
Må fint i helgen och veckan. 
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se 
073 373 02 50 
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