
 

 

23 maj 2019, Göteborg  
Brev från ISGR:s skolchef 
 
Bästa föräldrar, 
 

Vi närmar oss sommarlovet med stormsteg och det pågår fullt av aktiviteter såhär i slutet av 
läsåret. Skolarbeten ska lämnas in och ställas ut - det är nu våra elever visar upp vad de lärt sig 
under året. 
  
Elevhälsa 
ISGR har mottagit statsbidrag från Skolverket som ska gå till hälsofrämjande åtgärder. 
På Götaberg ska dessa medel användas till att arbeta med relationer mellan eleverna för att 
skapa ökad trygghet och säkerhet på skolan.  På Guldheden ska statsbidraget användas till 
liknande projekt med fokus på hälsa och välmående anpassade till yngre elever. Mer 
information om detta kommer efter sommar-lovet. 
  
Nordic Network Sports Tournament 
Helgen den 3-4 maj var ISGR värd för ”Nordic Network Sports Tournament” i Göteborg. Den 
här årliga händelsen lockade över 300 elever från skolor i Norden att tävla i fotboll, basketboll, 
innebandy och friidrott. Serneke Arena visade sig vara en utmärkt anläggning för alla sporter. 
Våra elever gjorde mycket bra ifrån sig. Det blev lyckade dagar tack vare stor insats från PTA 
och övriga föräldrar samt stort engagemang från ISGR:s personal. Tack till alla som bidrog till 
att det blev ett så lyckat evenemang! 
  
Skolavslutningen 
Torsdagen den 13 juni är det skolavslutning på Guldheden klockan 8.45. Avslutningen firas 
med sång och musik samtidigt som vi får tillfälle att ta farväl av våra elever i årskurs 5 samt de 
elever som lämnar oss för gott. Vi har vanligtvis tur med vädret och hoppas att detsamma 
gäller även i år så att vi har möjlighet att vara utomhus. Alla föräldrar är välkomna! 
  
Skolavslutningen på Götaberg äger också den rum torsdagen den 13 juni. Föräldrar till 
avgångseleverna (MYP10 och LgrM9) är välkomna till Hvitfeldtskas aula  klockan 11.00. 
Under avslutningsceremonin kommer flera priser att delas ut och både LGRM:s rektor och 
MYPs rektor håller tal till sina respektive  elever. 
Avslutningsvis får jag själv tillfälle att önska alla elever och föräldrar en trevlig sommar. 
  



 

PYP:s utställning 
Utställningen utförd av elever i PYP årskurs 5 är ett avslutningsprojekt där eleverna får 
möjlighet att visa upp sina kunskaper genom att redovisa grupparbeten. I år baseras 
utställningen på FN:s hållbarhetsmål och varje elevgrupp har valt att fokusera på ett av dessa 
mål. Eleverna önskar er varmt välkomna till 2019 års utställning som äger rum den 28 maj  på 
Wallenberg Conference Center, Medicinaregatan 20, 413 90 Göteborg (parkering finns nära 
Medicinaregatans spårvagnshållplats). Presentationen börjar klockan 16.30 och avslutas 
klockan 18.45. 
Förbered gärna genom att ladda ned en QR kod i en smartphone! 
  
Antagning och avgift på den internationella sektionen 
Vi önskar påminna om att tidsfristen ( senast den 31 maj) för betalning av skolavgiften för 
internationella sektionen avseende den här terminen (SEK 16,237). 
Terminsavgiften gäller för alla elever som varit inskrivna på ISGR under den här terminen, 
oavsett tidsperiod. Skolavgiften bidrar till den kostnad det innebär att driva en ackrediterad 
skola med ett internationellt program samt till att kunna erbjuda garanterad och löpande 
antagning i linje med skolans ägardirektiv. För att klara den elevökning vi räknar med på grund 
av garanterad antagning till den internationella sektionen kommer ytterligare en paviljong att 
placeras på skolgården vid Götaberg. 
  
Nya skolbyggnader 
Arbetet med att färdigställa den nya paviljongen på Götaberg  pågår för fullt. Paviljongen, som 
placeras på kortsidan som vätter mot Läraregatan, kommer ha plats för fyra nya klassrum och 
beräknas vara klar i tid till första skoldagen efter sommarlovet: onsdagen den 21 augusti 2019. 
I samband med bygget av den nya paviljongen skapas en ny ingång till Götabergsbyggnadens 
baksida för att förbättra tillgängligheten för sophantering. 
Skolan kommer endast att ha möjlighet att ha kvar fem parkeringsplatser på skolgården. 
  
På Guldheden fortsätter planerna på en ny permanent byggnad som kan ersätta dagens 
paviljonger. 
Den nya byggnaden kommer att ha ett flertal klassrum samt en idrottssal och en matsal. Vi vill 
påminna alla föräldrar och elever att alltid använda entrén som vätter mot skolgården/ 
fotbollsplanen när ni besöker Guldheden. 
  
Rekrytering av ny rektor 
Parallella processer för att rekrytera nya rektorer, en till LGRP och en till PYP, pågår just nu. 
Kandidaterna har intervjuats av elever, personal och medlemmar ur vår ledningsgrupp. De 
valda kandidaterna kommer tillsättas inför kommande skolår och våra nuvarande rektorer 
fortsätter att arbeta en bit in på nästa termin för att säkra en smidig övergång. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Teacher Appreciation och PTA 
Ett stort tack till alla medlemmar av PTA som anordnade en fantastisk ”Teacher Appreciation 
Day” på både Guldheden campus och Götaberg campus. Personalen var glada och 
tacksamma och åt med god aptit av alla maträtter och specialiteter från världens alla hörn. 
Tack också till PTA för de nya möblerna till Götabergs Student Center och satsningen på 
Guldhedens bibliotek. När de nya möblerna hade installerats på Götaberg bjöd PTA- föräldrar 
på våfflor i Student Center. Mycket uppskattat av eleverna!  
  
  
Föräldra- och personalenkät 
Våra årliga enkäter skickades ut tidigare i vår. Vi fick god återkoppling från samtliga sektioner 
på skolan och uppskattar mycket den tid som alla har lagt ned på att ge oss återkoppling och 
synpunkter på vår verksamhet. 
 
Svaren från dessa undersökningar håller nu på att sorteras och analyseras och kommer 
användas för att förbättra skolan tillsammans med information insamlad genom vår CIS- 
ackrediteringsprocess. 
 
Vi ser fram emot sista delen av det här läsåret och de kommande aktiviteterna. 
I skolans kalender på vår hemsida samt i SchoolSoft eller ManageBac finns information om allt 
som händer den närmaste tiden! 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 

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