
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor har ordet. Vecka 48  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
rektor och pedagogisk chef.  
 
I veckan som varit så fokuserade vi på uppföljningen med vår trygghetsenkät, fortfarande 
idag så har över 50st elever inte gjort enkäten vilket gör mig ledsen. Enkäten är ett viktigt 
verktyg för vår likabehandlingsplan och för vårt utvecklande arbete för en arbetsplats som 
är bra och trygg för alla. Varför väljer man inte att att fylla i enkäten? Ids man inte? Tycker 
man inte det är viktigt? Tycker man inte det spelar någon roll? Det är frågor som jag nu 
sitter och undrar över. Ni elever kan fylla i den även under måndagen men sen kommer jag 
avsluta den för hösten så vi kan börja utvärdera den. Prata gärna hemma om detta om era 
ungdomar har gjort enkäten eller inte och hur man tänker. Att en arbetsplats är trygg och 
bra är alla medarbetares ansvar, inom skolan alla elever, lärare och personal. Jag hoppas vi 
kan avsluta enkäten på ett bra sätt i år, jag kommer sen vidare hålla om frågan så vi får en 
bra utvecklingen igen här.  
 
I veckan som varit så har även Lernia varit med oss kring sin vuxenutbildning med examen 
för vissa av deras studenter och vi hoppas det gick bra.  
 
Till veckan här nu så har vi extra provtillfälle på onsdag den 5 dec. Ni elever som vill följa 
upp tentamen här tar kontakt med er kurslärare. Sen är våra elever i Pt16 på sin fortsatta 
licensiering mot att bli personlig tränare och vi önskar dem lycka till. Vi på skolan arbetar 
vidare för våra nu 3 sista veckor innan julledighet. Vi ska hinna med Lucia och Luciafirande 
samt Trippelboll turnering och vidare förebyggande elevhälsoarbete. Allt detta tillsammans 
med arbetet i alla våra kurser.  
 
Som elev kom ihåg:  

- Var planerad efter situationens krav  
- Läs er arbetsmejl via driven så ni inte missar i ert arbete  
- Använd matematikvideo i era mattekurser för att träna mer  
- Använd ILT för att lyssna på er kurslitteratur eller för att hitta alternativa källor kring 

era arbeten och uppgifter.  
 
Och hemma påminn gärna era ungdomar om detta också då det 
hjälper kring en bra grund för studierna.  
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