
 

 
 
 
 
Rektor har ordet. Vecka 50 & 51  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
rektor och pedagogisk chef.  
 
Så mot helg. Vi har nu efter denna helg och tredje advent en vecka kvar innan julledighet. I 
veckan så har vi på skolan fokuserat kring sista APL dagarna för alla våra elever i Barn och 
fritidsprogrammet. Vi har firat Lucia här i torsdags med luciatåg och lite godare 
förmiddagsfika än vanligt. Om jag ska reflektera kring något extra för stunden så är det hur 
tacksam jag är över att vi på skolan hjälps åt, elever som lärare. Vi känner av att det är lite 
sjuktider, elever är sjuka och kollegor måste vara hemma för VAB. Men i detta så ser jag 
elever som hjälper varandra med material och läxor och kollegor som hjälper varandra för 
täcka upp om vi inte hinner få med vikarier som kan täcka lektioner, och detta är jag glad av 
att se. Vi hjälper varandra och håller om vår utbildning ihop. Detta ska vi fortsätta med!  
 
Till veckan nu sen så går vi in som sagt i sista veckan innan julledighet. Observera att vi har 
våran avslutande dag på torsdag den 20 dec med obligatorisk närvaro. Vi turnerar i vår 
trippelboll eller möter upp på skolan på morgonen. Sen har vi avslutning i gamla kyrkan kl 
13.00. Vi kommer också under sista veckan innan jul planera för förebyggande och 
främjande hälsoarbete under tisdag eftermiddag där ni elever samlas i grupper på skolan 
för att ha workshops med olika inbjudna gäster. Det ser jag fram emot också. Ni elever får 
mer information om detta på mentorstiden nu på måndag.  
 
Annars så håller vi i under sista veckan tillsammans. Se till att följa upp era lektioner och 
var planerad efter situationens krav.  
 
Ha en fin tredje advent nu och tack för en bra vecka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se 
073 373 02 50 

mailto:rektor@ostgy.se

