
20 augusti 2018, Göteborg  
 
 
 

Brev från ISGR:s skolchef inför läsårsstarten 
 

Bästa föräldrar,  
 

Välkomna till läsåret 2018-19 på ISGR! Detta är första brevet från mig där jag informerar er om 
viktiga händelser på hela skolan. Vi välkomnar särskilt er föräldrar som är nya på ISGR! 
 

Vi hoppas att ni alla har kunnat njuta av den fina och varma sommaren och känner er 
förväntansfulla inför alla aktiviteter som sker i samband med skolstarten. Dessa aktiviteter 
anordnas för att välkomna gamla familjer tillbaka samt introducera nya. 
 

Information angående andra introduktionsaktiviteter, inklusive våra öppet hus kvällar och 
sociala evenemang anordnade av PTA, kommer ske via våra administrationssystem: 
ManageBac och SchoolSoft. Vänligen håll er uppdaterade via dessa system så att ni inte 
missar viktig information från skolan samt se till att era uppgifter är uppdaterade i systemet. Vi 
uppmuntrar alla föräldrar (nya som gamla) att läsa 2018-19 års upplaga av våra handböcker på 
www.isgr.se/handbooks för att hålla er uppdaterade om ISGR. Vi föreslår även att ni går 
igenom våra policies inom pedagogik och hälsa samt administration. Dessa går att finna på vår 
hemsida ISGR Policies. 
 

Nyheter från skolan 
Det är med stor sorg som jag måste meddela att vår tidigare kollega Göran Norby avled i 
sommar. Göran arbetade på ISGR i 20 år och gick i pension 2016. Hans begravning ägde rum 
den 2 augusti och blommor skickades å ISGRs vägnar. Vi mottog även den sorgliga nyheten 
att Christy Billow, som tog slutade på MYP10 i våras, har gått bort. Christy skulle ha börjat på 
Hvitfeldska nu i augusti. Rektor för MYP arbetar med elevhälsan (EHT) på IHGR, ISGR och 
Hvitfeldtska så att vi kan erbjuda stöd till hennes tidigare klasskamrater. Vi kommer skicka 
blommor till Christys begravning. Våra tankar går till familjen och vi ber er visa hänsyn under 
denna svåra tid. 
 

Faciliteter 
På Guldheden Campus är vi entusiastiska över att se våra elever använda den nya 
utrustningen på vår skolgård, vilken blev färdigställd över sommaren. Vi planerar för 
förbättringar även på skolgården på Götaberg Campus.  
 

 

http://isgr.se/parents/systems/
http://www.isgr.se/handbooks
http://isgr.se/documents/policies/


 

Pedagogiskt ledarskap 
Jag vill också informera er om att rektor för den nationella sektionen, Ingegerd Löfroth Hildén 
är sjukskriven till mitten av september. Kristina Stenvall är anställd som tillförordnad rektor 
under Ingegerds frånvaro. Kristina har lång erfarenhet som rektor för årskurs F-5. Om ni vill 
komma i kontakt med Kristina kan ni nå henne på e-post kristina.stenvall@isgr.se. 
 

Vänligen kontakta rektor, biträdande rektor eller (IB) koordinator för respektive sektion om ni 
har frågor: 
 

PYP Principal Moragh Randall: Moragh.Randall@isgr.se 
PYP Deputy Principal: Cathy Davis Cathy.Davis@isgr.se   
PYP Coordinator, Ellen Trelles: Ellen.Trelles@isgr.se   
 

LGRP Rektor, Ingegerd Lofroth (on leave): Ingegerd.Lofroth@isgr.se   
Tillförordnad LGRP Rektor, Kristina Stenvall: Kristina.Stenvall@isgr.se   
LGRP biträdande rektor, Pernilla Adolfsson: Pernilla.Adolfsson@isgr.se   
 

MYP Principal, Graham Miselbach: Graham.Miselbach@isgr.se   
MYP Deputy Principal, Corinna Ljungberg: Corinna.Ljungberg@isgr.se   
MYP Coordinator, Matt O’Brien: Matt.OBrien@isgr.se   
 

LGRM Rektor, Maria Lindberg: Maria.Lindberg@isgr.se   
LGRM biträdande rektor, Helena Rundeus: Helena.Rundeus@isgr.se   
 

Föräldragrupper 
Vårt föräldraråd har till uppgift att hantera frågor rörande skolan. Vänligen kontakta rektorn för 
din sektion om du är intresserad av att ansöka om medlemskap. För mer information 
angående föräldrarådet besök www.isgr.se/parentcouncil. 
 

Vår Parent Teacher Association (PTA) agerar som en länk mellan skolan och våra elevers 
familjer, nya som gamla. För mer information om PTA, inklusive Country Representatives, 
nyhetsbrev, t-shirt och Hoodie försäljning samt sociala evenemang och insamlingar, besök 
PTAs hemsida på www.isgr.se/pta. PTA hjälper även nya familjer att hitta lämpliga 
fritidsaktiviteter som till exempel lektioner i musik, dans, teater (Kulturskolan), programmering 
(Chalmers University) samt idrottsklubbar. Vi har även ISGR Sports Club vilken erbjuder 
aktiviteter efter skoltid.  

 

Viktiga datum under läsåret 2018-19 
PTA välkomstfika: Fredag, 31 augusti, 2018 
ISGR familjedag med BBQ: Lördag, 8 september, 2018 
Höstlov (vecka 44) 29 oktober till 2 november 2018 
Sista dagen på höstterminen: Torsdag 20 december, 2018 
Första dagen på vårterminen: Tisdag, 8 januari, 2019 
 

Tack för att ni är en del av ISGR. Vi ser fram emot ett år fullt av lärande där vi gläds åt 
mångfald och utforskar världen. Jag skriver till er föräldrar varje månad, så håll utkik efter nästa 
brev. 
 

Vänliga hälsningar, 
 

Birgitta Sandström Barac 
Skolchef 

 
 
 

mailto:kristina.stenvall@isgr.se
mailto:Moragh.Randall@isgr.se
mailto:Cathy.Davis@isgr.se
mailto:Ellen.Trelles@isgr.se
mailto:Ingegerd.Lofroth@isgr.se
mailto:kristina.stenvall@isgr.se
mailto:Pernilla.Adolfsson@isgr.se
mailto:Graham.Miselbach@isgr.se
mailto:Corinna.Ljungberg@isgr.se
mailto:Matt.OBrien@isgr.se
mailto:Maria.Lindberg@isgr.se
mailto:Helena.Rundeus@isgr.se
http://www.isgr.se/parentcouncil
http://www.isgr.se/pta
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93QPMDQ0cQ41dPR2N3QwMzU30wwkpiAJKG-AAjgZQ_QGGLo6GJkD9Bh6GbgaOga5m_kGuJgYGPqZg_QTtRzfWKcjIydjAwN3fiJD-gtzQ0FBHRUUAhuPe5g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.isgrsportsclub.se/

