
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor har ordet. Sommarlov.  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
rektor och pedagogisk chef.  
 
Dagarna efter midsommar nu, sista veckan i skolan gick fort. Både med avslutningar och 
med våra konkurrenshöjande prövningar eller arbetet med kompletteringar och rester som 
eleverna gjorde sista dagarna. Det gör mig glad att se elever som tar vara på möjligheten att 
försöka klara sina kurser om de har kvar rester och behöver komplettera. Det visar på att 
man vill. Ibland så lyckas man också hela vägen in i mål, men ibland så faller man på 
mållinjen också. Är det så att man inte klarar sina kurser så är det dock viktigt att man 
funderar och utvärderar vad man gjort bra och försöker förstärka det. Samt vad man ska 
göra bättre till nästa gång. Att man försöker utvecklas. Det är vad vi i kollegiet gjorde de 
sista arbetsdagarna innan semester och midsommar. Vi ser elever som vill och som kan. 
Men vi ser också elever som hamnar efter, som får många rester kring de kurser de läser 
och som elev lätt får ett “berg” att behöva börja klättra uppför och det måste vi vidare 
försöka arbeta bort. De styrningar kring förändringar vi bla kommer att göra mot nästa läsår 
är att försöka fånga upp elever tidigare, Mer stöd kommer schemaläggas och vi kommer 
plocka upp frånvaro och ev oro redan under första månaden för att elever som riskerar att 
komma efter inte ska göra det. Jag ser fram emot arbetet nästa läsår och knyter näven 
redan nu när lugnet lagt sig på skolan.  
Vi släppte iväg vår årskull studenter i år med lite sämre måluppfyllelse till gymnasieexamen 
inom nationellt program än förra året. Det stör mig, och min vilja är att vi ska lyckas få 
igenom våra elever med gymnasieexamen efter 3 år, eller efter 4 år vid behov. Vi är en stolt 
skola som erbjuder högskolebehörighet i alla våra program, även i våra yrkesprogram. Vi 
ser att elever sliter med det ibland och det tåls att fundera på om man ska göra förändringar 
för detta. Men vi vill erbjuda högskolebehörighet det behövs i Sverige och i Östersund/ 
Jämtland. Våra utvecklingsområden som jag ser skolan har ska vi fortsätta att arbeta med 
för att kunna fortsätta ge eleverna en bra skolgång där de tar studenten och vidare är 
konkurrenskraftiga för sin tid. Vi har ett bra kollegie för nästa läsår vilket gör mig glad i en 
tid då det är svårt att hitta lärare. Och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer lyfta 
utbildningen än mer under nästa läsår. Till sist så vill jag hälsa till alla våra 
avgångsstudenter vi släppte iväg i år och jag önskar dem all lycka till i sina vidare 
utmaningar.  
Stort tack också till alla er i kollegiet för ett otroligt bra arbete under läsåret. Nu går vi mot 
semester! Och till er andra önskar jag ett riktigt fint sommarlov.  
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