
 

 

Göteborg den 13 juni 2019  
 

Skolårets sista brev från ISGR:s skolchef 
 

Bästa föräldrar,  
 

Skolåret går mot slut och ser nu fram emot dagens skolavslutningar. På Guldheden campus 
börjar avslutningen klockan 8:45 och alla föräldrar är välkomna att samlas på Guldheden 
campus skolgård. På Götaberg campus är föräldrar till avgångseleverna i MYP10 och LgrM9 
välkomna till skolavslutningen, som hålls i Hvitfeldtskas aula mellan klockan 11:00 och 13:00. 
 
Nya rektorer på PYP och LGRP 
Vi startar nästa skolår med nya rektorer på PYP och LgrP. Rekryteringsprocessen har 
resulterat i en internrekrytering där Lee Brown har tilldelats rollen som rektor för PYP. Lee har 
arbetat på ISGR/IHGR i 16 år. Han började på MYP och har sedan dess varit involverad i 
utvecklingen av IB Diploma- programmet både som koordinator under 12 år och som 
tillförordnad rektor under Maria Laasonens föräldraledighet 2009. Lee har stor kunskap om IB- 
programmet och har även erfarenhet av ackrediteringar från både IB och Council of 
International Schools (CIS). Nuvarande rektor Moragh Randall kommer att arbeta tillsammans 
med Lee under en övergångsperiod innan hon återgår till sin roll som specialpedagog på PYP. 
Vi tackar Moragh för hennes arbete under sina två år i rollen som rektor och för hennes 
flexibilitet under kommande övergångsperiod. 
 
På LgrP har rekryteringen resulterat i valet av en extern kandidat, Marianne Axelsson.  
Marianne har över 30 års erfarenhet inom utbildning. Hon har arbetat som både förskolechef 
och som rektor på flera skolor. 
Marianne kommer börja som rektor på LgrP den 5 augusti och ska till en början arbeta 
tillsammans med Kristina Stenvall under en övergångsperiod. Vi tackar Kristina för hennes 
bidrag i rollen som tillförordnad rektor. 
 
CIS Ackreditering 
Vår re-ackreditering bekräftades av CIS under denna termin, vilket betyder att vår skola fortsatt 
kan erbjuda våra elever en utbildning som möter internationell standard. CIS var särskilt nöjda 
med vårt systematiska tillvägagångssätt och vårt elevfokuserade arbetssätt. 
Vi kommer fortsätta vårt arbete med CIS, vårt förbättringsarbete och med strategisk planering 
under höstterminen. 



 

 
Föräldrarådet och PTA 
Tack till alla föräldrar som har varit delaktiga i PTA och vårt föräldraråd detta år. Våra 
föräldragrupper ger vår skola ett ovärderligt stöd och har en betydande roll för skolans 
pågående förbättringsarbete; vi är djupt tacksamma för deras bidrag. PTA (Parent Teacher 
Association) är inte bara viktiga för skolans arbete, de bidrar även till sammanhållningen i vår 
internationella gemenskap här i Göteborg, inklusive deras bidrag till The English Club, vilket 
hjälper många av våra familjer som är nya till det engelska språket. 
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till de PTA-medlemmar som nu lämnar både vår skola och Sverige: 
Florence (ordförande), Dorte och Christine, och även de som lämnar PTA:s styrgrupp: Cornelia 
(kassör), Ying, Mai-Kim och Annemieke. 
 
Nya medlemmar är varmt välkomna till våra föräldragrupper inför nästa skolår. Vänligen besök 
vår hemsida för mer information. 
 
PTA: www.isgr.se/pta 
Föräldrarådet: www.isgr.se/parentcouncil  
 
Viktiga datum för skolåret 2019-20 
Första skoldagen på höstterminen (början på nya skolåret): onsdag den 21 augusti 2019. 
Höstlov: (vecka 44) 28 oktober till 1 november 2019. 
Sista dagen på höstterminen: fredag den 20 december 2019. 
Första dagen på vårterminen 2019-20: onsdag den 8 januari 2020. 
 
Ett stort tack till alla elever, alla föräldrar och all personal som har bidragit till ett framgångsrikt 
år för ISGR - gemensamt bidrar ni till en välkomnande skola med ‘local and global 
connections’ - en av våra grundvärderingar. Slutet på skolåret är också en tid då vi säger hejdå 
till många familjer som går vidare till nya skolor och möjligheter för att ‘embrace diversity and 
explore the world’! 
 
Jag önskar alla ett avkopplande och givande sommarlov och ser fram emot att återse er som 
kommer tillbaka i augusti. 

 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 

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