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14 december 2018, Göteborg  
 
Brev från ISGR:s skolchef 
 

Bästa föräldrar, 
 

Vi närmar oss snart årets mörkaste dagar och samtidigt har vi möjlighet att njuta av värmen 
och ljusen från stadens julbelysning och fönstrens adventsljusstakar och stjärnor. Allt eftersom 
julen närmar sig smyger sig helgkänslan på och gör oss redo för festligheter. 
Här kommer en tillbakablick på några av höstens höjdpunkter i ISGR:s skolgemenskap.  

 

 
ISGR:s basar 
Vår årliga vinterbasar ägde rum den 25 
november på Götaberg campus. Vinter- 
basaren är en av de största händelserna 
under skolåret och årets basar blev mycket 
lyckad. Besökare hade möjlighet att delta i 
många olika aktiviteter och kunde njuta av 
smaker från världens alla hörn i vårt populära 
internationella café (bilden till höger). 
 
Genom vinterbasaren får vi en inblick i de 
kunskaper och traditioner som finns i vår 
internationella gemenskap. Det är alltid en 
fröjd att se och och få möjlighet att smaka på 
bidragen från alla de länder och kulturer som 
finns representerade och som gör  vår skola 
speciell.  
 

Ett stort tack till vår fantastiska PTA (Parent 
Teacher Association) som organiserade 
evenemanget, samt alla elever, all personal 
och alla föräldrar som erbjöd sin tid och 
kunskap för att göra detta möjligt. Tack även 
till er som besökte basaren - detta är en av 
de största insamlingsevenemangen som 
anordnas i skolan och pengarna som 
inbringas går direkt till våra elever. 
 
 

 



 

 
Lucia 
 

I dagarna har vi kunnat njuta av Luciakonserter med ljus och sång- ett välkommet inslag dessa 
mörka dagar. 

 
På ISGR Guldheden campus firades Lucia i 
Annedalskyrkan den 7:e december. 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
På Götaberg campus firades Lucia i 
Vasakyrkan den 13:e december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi tackar all personal och alla elever som deltog i alla de förberedelser och repetitioner som 
krävs för att kunna genomföra ett luciafirande. Tack även till de föräldrar som kunde vara med 
och lyssna på vårt traditionella framförande med internationella influenser. 
 
Antagning 
För en del familjer innebär terminsavsluningen även slutet på  vistelsen i Göteborg. Vid slutet 
på denna termin lämnar omkring 10 familjer vår internationella sektion medan vi välkomnar 
omkring 15 nya familjer till skolan i början på det nya året.  
 
Förbättringar av skolans faciliteter 

Arbetet med att förbättra skolans byggnader fortgår och vi använder tiden under skolloven då 
eleverna inte är i byggnaden för att fortsätta med renovering och underhåll. En förstudie för 
planerna på ytterligare byggnader, en utbyggnad på Götabergsområdet och ytterligare en 
byggnad på Guldhedsområdet, pågår ännu. I och med att Göteborg växer ökar även vårt 
elevantal och målet är att få till fler klassrum för vår växande skola, detta genom att uppföra 
både temporära och permanenta byggnader.  
 
 
 
 

 



 

Ny matleverantör till Guldheden 
Upphandlingen för skolmaten till Guldhedens bamba är nu avslutad. I processen deltog elever, 
föräldrar och personal för att testa mat från olika leverantörer. Valet baserades på kriterierna 
kvalitet, variation och mat anpassad efter våra elever, näringsinnehåll och pris. Den nya 
leverantören kommer börja leverera med start till vårterminen. Vi fortsätter även undersöka 
möjligheterna till ytterligare förbättringar för Götabergs bamba och ser över alternativa 
leverantörer för framtiden. 
 
Sammanfattning från styrelsemötet 
Styrelsemöten sker vanligtvis tre gånger per termin. Då styrelsens representanter talar olika 
språk sker kommunikation och presentationer på både engelska och svenska. 
En sammanfattning av innehållet i höstterminens styrelsemöten kommer finnas med i nästa 
brev från mig i januari 2019. 
 
Företagsrepresentanter 
Vår grupp bestående av företagsrepresentanter träffas två gånger per termin för att ta del av 
aktuell  information från skolan. Gruppen består av flera stora företag i Göteborgsregionen som 
på olika sätt bidrar till skolan. Denna termin välkomnade vi Tech Mahindra till gruppen. 
Tech Mahindra är ett internationellt företag som levererar lösningar för nätverksteknologi och 
processer till olika företag. 
Vi hoppas att få se ytterligare tillskott av fler företag  i gruppen allteftersom Göteborgsregionen 
växer. 
 
Med önskan om sköna helger och ett Gott Nytt År! 
Sista skoldagen för i år är den 20 december och jag vill önska er alla ett riktigt härligt och 
avkopplande jullov. Stort tack för ert engagemang och arbete för skolan under den här 
terminen! 
Vi ser fram emot att träffa er igen när vårterminen startar tisdagen den 8:e januari 2019. 
 

 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

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

 


