
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor har ordet. Vecka 9 & 10  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
rektor och pedagogisk chef.  
 
Fredag den 1 mars. Nu är det dags för sportlov! Bra arbetat och kämpat alla, elever och 
personal. Jag hoppas ni kommer kunna både vila lite med en skön semestervecka samt 
komma ut i solen och vårvinter lite. Hitta gärna på något roligt tillsammans.  
 
Under veckan som gått så har våra elever mot Barn och Fritidsprogrammet varit vidare ute 
på sin APL. Det är trevligt att följa våra studenter i sina möjliga framtida yrken och 
arbetsplatser. Och vi som skola är tacksam över de arbetsplatser som tar emot våra elever 
och studenter för att göra deras utbildning mer utvecklande och verklig, viktig på riktigt. 
Eleverna i åk 3 på Pt-programmet har haft vidare uppföljning och workshop kring deras 
licensiering med fokus på tyngdlyftning med europamästarinnan Patricia. Våra elever i åk 1 
och åk 2 på naturvetenskapliga programmet har varit på studiebesök på Jämtkrafts 
anläggning vid Hissmofors.  
 
Vidare annars så har fokus varit att följa upp våra kurser hela vägen in nu till sportlovet och 
jag hoppas vi har orkat med.  
 
När vi sen blickar mot vecka 11 och när vi kommer tillbaka så har vi mycket som händer de 
första veckorna. Vi kommer skriva vårterminens skriftliga omdömen som ni elever med 
målsmän sen kan se från vecka 12 inne på Adela. Vi i kollegiet kommer sitta ner med vårens 
mitterminskonferens och se över elevernas måluppfyllelse och vilka elever som eventuellt 
måste följas upp med eventuella betygsvarningar. Sen har vi på skolan vinterns friluftsdag 
tisdag vecka 12 och och längre fram till vecka 13 så kommer vårens utvecklande 
kunskapssamtal och vår ÖG-kväll. Vi kommer ta en sak i taget efter sportlovet men nu först 
lite ledighet.  
 
Ha en fin fredag och en fin vecka nu sen alla.  
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