
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor har ordet. Vecka 15.  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
rektor och pedagogisk chef.  
 
Fredag den 12 april tack för ännu en vecka! Nu närmar vi oss påskhelgen och sedan en 
veckas ledighet. Elevernas Påsklov ligger sent i år och det medför att vi sedan kommer vara 
redan in i maj månad när vi kommer tillbaka till skolan. Jag kommer skriva mer om 
påsklovet sen till veckan men nämner redan nu att vi kör lektioner sen som vanligt efter 
påsklovet på måndag och sedan tisdag (valborgsmässoafton) för att sen sedan onsdagen 
den 1 maj är ledig dag. Ta med det redan nu.  
 
Sen annars i veckan så har vår stora planering utanför aktuella kurser varit 
gymnasiemässan för elever i åk 8 som under tisdagen kunde besöka oss fristående 
gymnasieskolor samt Fyrvalla och JGY för att få mer information inför deras gymnasieval 
under åk 9. Våra elever som var med under den dagen var grymma och jag är stolt över våra 
skolambassadörer som möter upp med grundskoleeleverna så de kan få bra information 
kring att studera på gymnasiet. Så tack alla som var med under den dagen!  
 
Annars så går kurserna på för fullt och vi har från skolans sida dragit åt remmen lite med att 
kalla in elever som riskerar att inte nå målen mot våra öppna studiestugor för att få mer stöd 
och hjälp. Vi har inom kollegiet fört vidare resonemang om hur vi kan utvecklas för att se till 
att eleverna gör klart arbetet under skoldagen. Att eleverna lämnar in och blir färdiga. Det är 
grundtanken med våra längre arbetspass och lektioner, att eleverna ska kunna bli klar och 
lämna in eller visa på, diskutera det de kommit fram till och sedan kunna avsluta dagen med 
en känsla av kontroll. Maj månad nu här sen kommer gå fort, så vi kommer aktivt från 
kollegiet att vilja hålla om eleverna i deras kurser lite extra.  
 
Vidare i veckan så har eleverna i UF-företagen haft årsredovisning och workshop med 
UF-kontoret, Våra elever i åk 3 har haft nationellt prov i svenska 3 samt att eleverna i kursen 
idrott och hälsa har haft vidare dans och rytmträning med inbjudna kring social dans på 
temat.  
 
Till nästa vecka nu sen så har vi en kort vecka fram till och med skärtorsdagen som också 
är en full dag. Vi kommer under onsdagen arbeta med vårterminens hälsodag och 
schemabrytande workshops under dagen som elevhälsan håller i. Det kommer bli 
spännande och bra. Sen därefter så ska vi gå mot påskhelg. Men 4 aktiva dagar till först.  
 
Ta hand om er i helgen och framåt.  
 
Mvh Morgan Bygdell  
rektor@ostgy.se 
073 373 02 50 

mailto:rektor@ostgy.se

