
 

 

21 mars 2019, Göteborg  
Brev från ISGR:s skolchef 
  
Bästa föräldrar, 
 
Allteftersom vårterminen framskrider väntar vi allt mer otåligt på vårens ankomst. Vid den här 
tiden på året händer mycket på skolan t ex läsfestivalen som nyligen avslutades under vecka 
11, förberedelser för internationella sektionens utställning i årskurs 5 (denna påbörjas i april 
och avslutas med en presentation kvällen den 28 maj), samt uttagning och träning inför Nordic 
Network Sports Tournament (3-4 maj 2019). 
  
 
Läsfestivalen - vi delade berättelser med varandra! 
 

Vi arbetade med: 
 
Att kunna och känna till: Olika sätt att 
dela berättelser på; genom bilder, ord, 
drama och musik. 
  
Att förstå: Hur vi kan berätta historier 
tillsammans och hur berättelser 
utvecklas och förändras när vi sätter 
samman våra idéer till en gemensam 
historia. 
 
Att göra: Eleverna berättar historier 
tillsammans på många olika sätt; genom 
bilder, ord, drama och musik. 
  

Eleverna fick under en händelserik vecka arbeta med läsning, konst och musik! 
 
 
 
 
 



 

Ackreditering 
Skolans ledningsgrupp har under en tid arbetat med en första återrapportering för planering 
och utveckling av ISGR (First Report on Progress & Planning, FRPP). Rapporten skickades till 
Council of International Schools (CIS) i början av februari. FRPP summerar de åtgärder som 
skolan vidtagit för att tillmötesgå viktiga rekommendationer angivna i den rapport CIS gav till 
skolan efter sitt ackrediteringsbesök i februari 2017. Följande citat är taget från CIS svar:  
  
“There is much to commend in the systematic and student-focused manner in which the school 
has approached its action planning and targets in the wake of the February/March 2017 Visiting 
Team Report.” - CIS, March 2019 
  
Vi är glada och stolta över det positiva utlåtandet från CIS angående skolans kvalitets- och 
utvecklingsarbete eftersom det arbetet är ett led i att kontinuerligt skapa en ännu bättre lärmiljö 
för våra elever. Välkommen att kontakta James Teasdale, james.teasdale@ isgr.se, för mer 
information angående CIS ackrediteringsprocess.  

 
 

Förbättringar av skolmiljön. 
  
Götabergs skolgård har fått en ny 
multiarena för fotboll och basketboll 
samt  ett utegym och en hinderbana 
som är placerad på kullen på skolans 
baksida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid Guldhedsbyggnaden är de två nya klassrummen, belägna mot Guldhedsgatan, 
färdigmonterade och två klasser har flyttat in där. Arbetet med att förbättra entréerna till 
Guldheden fortsätter och vi vill  därför  påminna alla föräldrar och elever att använda entréerna 
som vätter mot skolgården/fotbollsplanen. 

 
 
 



 

Rektorsintervju på LgrP 
Intervjuprocessen för att rekrytera rektor på LGRP har startat. Fem kandidater  
intervjuas av en elevgrupp ( bestående av elever från årskurs 5), en personalgrupp och en 
ledningsgrupp. Grupperna träffade tre kandidater torsdagen den 21 mars och kommer att träffa 
ytterligare två kandidater den 27 mars. Målsättningen är att en ny rektor ska vara på plats till 
höstterminens start 2019. 
 
 
ISGR:s företagsgrupp 
ISGR:s företagsgrupp träffas två gånger per termin för att utbyta relevant information om 
skolan och om kommande behov av elevplatser från företagen. Gruppen består av 
representanter från de stora företagen i Göteborgsregionen som på olika sätt bidrar till och 
samarbetar med vår skola. Den här terminen välkomnar vi HCL till vår företagsgrupp. HCL är 
ett internationellt teknikföretag som arbetar med lösningar gentemot flera av Göteborgs största 
företag. Vi uppskattar mycket samarbetet med medlemmarna i företagsgruppen och ser fram 
emot att utöka kontakten med andra växande företag i Göteborgsregionen. 
 
  
Uppdatering från vår PTA 
Vår föräldraförening (PTA) samlade in 70,000 kronor under vinterbasaren 2018. PTA träffade 
nyligen skolans ledning för att diskutera hur pengarna ska användas. Fokus kommer att ligga 
på projekt för eleverna och fördelas till student center på Götaberg och till biblioteket på 
Guldheden. PTA anordnar två stora evenemang under mars månad, en after work för skolans 
familjer på Götaberg som ägde rum den 15 mars samt ett disco på Guldheden den 29 och 30 
mars. Mer information finns i PTA March Newsletter. 
 
  
Antagning Nationella sektionen 
Platserbjudanden gällande skolstart i augusti 2019 skickades ut i slutet av januari till berörda 
sökanden i förskoleklass (28 platser), årskurs 4 (28 platser) och årskurs 6 (4 platser). Vi ser fram 
emot att träffa våra nya elever och föräldrar i samband med informationsträffar som kommer 
ske senare under våren. 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 

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

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1gtt2AvHU_V3efazPHrkJuMUc_v-gg34E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gtt2AvHU_V3efazPHrkJuMUc_v-gg34E/view?usp=sharing

