
 

12 oktober 2018, Göteborg  
Brev från ISGR:s skolchef  
 

Bästa föräldrar,  
 

Så här i oktober månad blir dagarna kortare och mörkare. Snart är det dags att ta fram varma 
vinterkläder och bli redo för det allt kallare och blötare vädret.  
Efter en händelserik start på läsåret är det hög tid att informera om vad som är aktuellt på 
skolan nu. 
 
Skolgården på Guldheden renoverades i somras och om några veckor kommer skolgården på 
Götaberg att förnyas med utegym ,ett interaktivt bollplank och nya utebord och stolar. 
Renoveringen av idrottshallarna fortsätter och förväntas vara klar efter höstlovet vecka 44.  
 

Arbetet med ventilationen på Guldheden kommer att pågå hela detta läsåret. Även om detta 
innebär svårigheter just nu kommer resultatet innebära att det blir en mycket bättre miljö för 
våra elever. Byggnadens D-flygel är klar och fokus ligger nu på A-flygeln. Arbetet förbättrar inte 
bara inomhusluften, utan även akustik och ljus. 
 

En förstudie kommer att genomföras med hjälp av en projektledare från Lokalförvaltningen som 
kommer  att undersöka möjligheterna till en utbyggnad av Götaberg och möjligheten att bygga 
ytterligare en byggnad på Guldhedsområdet. Målet är att få plats med fler klassrum i båda 
byggnaderna. Vi kommer att anlita en inredningsarkitekt för att få förslag på hur vi kan förbättra 
skolorna inomhus. Vi börjar med att se över hur toaletterna kan renoveras.  
 

Under kommande veckor tar vi in offerter för catering till Guldhedens bamba. Vårt val kommer 
baseras på kvalitet, variation av mat anpassad efter våra elever, näringsinnehåll och kostnad. 
Den nya leverantören kommer börja leverera under vårterminen. Vi undersöker samtidigt 
möjligheterna till att förbättra skolmaten på Götaberg samt alternativa leverantörer för 
framtiden. 

 
Antagning 
Antagningsperioden för nationella sektionen började den första oktober och pågår till och med 
den första december. Den här ansökningsperioden avser läsåret 2019-2020. För mer 
information,  besök vår hemsida: www.isgr.se/admissions .  
 
 

http://www.isgr.se/admissions


 

Vår internationella sektion tar emot ansökningar löpande enligt de internationella kriterierna. 
Hittills har 128 nya elever börjat på PYP och 38 nya elever på MYP. Majoriteten av alla nya 
elever började i augusti, men vi har även välkomnat en del nya elever i september och oktober. 
På den internationella sektionen har vi nu 409 elever i PYP och 306 elever i MYP. 
 
Ledighet för elever 
Vi vill påminna alla föräldrar om vår policy för ledighet för elever, vilken är i linje med skollagen. 
Skolan har tillåtelse att som mest bevilja en elev ledighet i 10 dagar per läsår av särskilda skäl. 
Familjesemestrar, resor, besök till släktingar och vänner etc. är inte godkända anledningar för 
ledighet och ska ske under planerade skollov. Om en elev är frånvarande utan godkännande 
kan utskrivning från ISGR ske.  
 
Skolavgifter och uppsägning av skolplats 
En påminnelse till föräldrar med elever på Internationella sektionen. Sista betalningsdagen av 
skolavgiften för höstterminen är den 30 november. För de elever som inte fortsätter på ISGR 
under vårterminen måste blanketten för  uppsägning av skolplats lämnas in senast den 31 
oktober. Föräldrar som säger upp sin plats efter detta datum måste betala avgiften för sen 
uppsägning motsvarande två månaders skolgång. Blankett för uppsägning av skolplats går att 
finna på ISGR:s hemsida under Dokument>Blanketter. Efter att den fyllts i och signerats 
skickas den till admissions@isgr.se. Mer information finns på vår hemsida: School fee 
Payments Plan. 
 
Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Bifogat nedan finner ni en sammanfattning av protokollet från det senaste styrelse/ 
nämndmötet som hölls i september. Styrelse/ nämndmöten sker ungefär tre gånger per termin 
och hålls på både engelska och svenska då dess representanter talar olika språk. 
 
Önska er alla en fin fortsättning på hösten! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

Birgitta Sandström Barac 
Skolchef 
birgitta.sandstrom.barac@isgr.se 
T +46 (0)31 708 92 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:admissions@isgr.se


 

 
 
 
 

Styrelsemöte september 2018: 
Nedan följer en summering av vad som diskuterades på ISGRs senaste styrelsemöte.  

 

Månadsrapport: Birgitta Sandström Barac presenterade ekonomirapporten för augusti 2018. 

 

Antalet elever: Elevantal för ISGR presenterades. 

 

Kvalitetssäkring: Rektorerna för PYP, MYP, LGRP, LGRM och IHGR presenterade följande: 

● Elevresultat från läsåret 2017-2018 

● Elevhälsa. Områden som fungerar väl och områden som kan förbättras. Detta baseras på enkätundersökningar. 

● Lärarfortbildning 

● Skolans mål 

 

Uppdatering om CIS: Ledningsgruppen arbetar för närvarande med att förbereda en 

återrapportering till ackrediteringsorganisationen Council of International Schools, CIS. Rapporten ska lämnas in 

den 1 februari 2019. Syftet är att redogöra för skolans handlingsplan som svar på de  rekommendationer skolan 

mottog vid CIS- organisationens senaste besök 2017.  

 

Studiebesök för styrelsemedlemmar: Våra styrelsemedlemmar uppmuntras genomföra studiebesök på skolan. 

Pia Sundh (MP) kommer besöka Guldheden Campus den 25 september. Ett datum för besök på Götaberg Campus 

är ännu inte fastställt.  

 

GDPR: Styrelsen har godkänt Peter Bilek som dataskyddsombud på ISGR.  

 

Lokaler och skolgård: Ett förslag på renovering av Götabergs skolgård lades fram. Diskussioner fördes även 

angående en utbyggnad av Götaberg och en ny byggnad på Guldheden. Pågående renoveringar diskuterades 

också.  

 

Rektor för LGRP: Styrelsen informerades om att Ingegerd Löfroth-Hildèn för närvarande är sjukskriven och att 

Kristina Stenvall är tillförordnad rektor under Ingegerds frånvaro.  

 

Företagsrepresentation : En styrelsemedlem från Volvo AB informerade om möten de haft med sina anställda som 

har barn på ISGR.  

 

Fall rapporterade till Skolinspektionen: Inget att rapportera. 

 

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 16 oktober. 
 
 
 

 

 
 


