
 

 
 
 
 
 
 
  
 
Rektor har ordet. Vecka 39  
 
Hej och välkomna till Östersunds Gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är 
rektor och pedagogisk chef. 
 
Hoppas helgen er var fin. I förra veckan som gått så har vi haft i vår pipeline att strukturera 
upp årets elevråd med elevrådsstyrelse. Vi hade en första träff under måndagen med 
representanter från våra klasser. Årets elevrådsstyrelse består av elever från alla 
årskurserna och program vilket är bra. Demokrati och inflytande har sin grund i att vilja 
göra sin röst hörd. Och vi välkomnar årets elev ordförande Simon och ställföreträdande 
elev ordförande Lea till att samla arbetat med elevrådet.  
 
Prata gärna hemma om det viktiga i att vara med och hjälpa till, att göra sin röst hörd, att vi 
representerar från olika klasser och program. Vi skapar vårt samhälle och vår skola 
tillsammans.  
     Vi har även i veckan pratat om vår hälsodag som vi har med våra elever och elevhälsan 
på måndag nu den 7 okt. Här kommer alla elever ha schemabrytande verksamhet där vi tar 
upp hälsofrågor tillsammans. I år så kommer vi ha workshops kring ANDT (Alkohol, 
Narkotika, Droger & Tobak) Samt att mentorer kommer ha aktivitetsdag med sina 
mentorsgrupper.  
 
I veckan här så börjar vi nu med föräldramöte på onsdag den 25 mellan kl 18.00-20.00 för 
pedagogisk årsredovisning samt uppstart med nya föräldrar och vårdnadshavare för 
årskurs 1.  
  
Det som vi arbetar mer med för stunden annars är att alla elever ska komma igång med våra 
system, och att följa sitt kurser och vara närvarande. Adela där de bla ser sitt schema, sina 
planeringar, Google Drive där de har sin arbetsmail sina prov planeringar etc. Var nyfiken 
hemma här om hur det är och ser ut.  Alla elever har fått prov planeringen i år till sig över 
vår Drive- kalender så där kan man nu gå in och få överblick kring sina studier och 
examinationer.  
 
Vi har terminens första extra provtillfälle sen på tisdag den 1 okt kl 14.00-16.00 sen. Ni 
elever anmäler er till kurslärare om ni behöver göra prov. På samma tid kommer vi sen kalla 
elever och vårdnadshavare till möte kring studierna om eleverna redan nu har oroande 
frånvaro/ sjukfrånvaro.  
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