
Göteborg den 16 augusti 2019  
Välkommen till läsåret 2019-20!  
 

Kära föräldrar,  
 

Välkomna till läsåret 2019-20 på ISGR! 
Vi vill önska de familjer som är nya på ISGR extra varmt välkomna!  
Administrationen har varit tillbaka på skolan sedan den 5 augusti och lärarna började den  
12 augusti.  
Skolan känns dock väldigt tom utan våra elever och vi ser fram emot att få hälsa dem 
välkomna på första skoldagen den 21 augusti (PYPK börjar den 26 augusti). 
 

Vi hoppas att ni har haft en härlig sommar och att ni är redo för de olika aktiviteter som vi 
anordnar i samband med skolstarten för att välkomna både gamla och nya familjer till skolan.   
 
Första skoldagen på Guldheden har ordinarie tider inklusive lunch: 
PYP 8:30 till 14:30 
LGRP 8:30 till 13:30 
 
Första skoldagen på Götaberg Campus är kortare och därför serveras inte lunch:  
MYP 6 och MYP 7 9:00 till 11:00  
MYP 8, MYP 9 och MYP 10 10:00 till 12:00 
LGRM 6 och LGRM 7 9.00 till 11.00 
LGRM 8 och LGR 9 10.00 till 12.00 
 
Information om fler aktiviteter, bl.a. ”Öppet hus”-kvällar (PYP den 4 september kl. 18:00, LGRP 
den 11 september kl. 18:00, MYP den 10 september kl. 17:00, LGRM den 12 september kl. 
18:00) och PTA-evenemang, kommer att finnas i skolans administrationssystem: SchoolSoft 
(www.isgr.se/systems ). Besök gärna systemet School Soft regelbundet så tar ni del av all viktig 
information från skolan.   
 

Vi vill uppmuntra alla föräldrar (gamla som nya på skolan) att läsa våra handböcker för elever 
och föräldrar på www.isgr.se/handbooks för att vara förtrogna med rutinerna på skolan. Vi vill 
också gärna att ni läser igenom de policies för pedagogik och hälsa och välbefinnande som 
finns på vår hemsida: www.isgr.se/policies. 

 

Viktiga datum läsåret 2019-20 
Höstterminens första dag ( läsårsstart): Onsdagen den 21 augusti 2019 
Höstlov: (vecka 44) 28 oktober till 1 november 2019 
Höstterminens sista dag: fredagen den 20 december 2019 
Första dagen på vårterminen: Onsdagen den 8 januari 2020 
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Skolledningen 
I år välkomnas nya personer till skolans ledningsgrupp. 
På LGRP har Marianne Axelsson tillträtt som rektor. Marianne har över 30 års erfarenhet inom 
utbildning med över 20 års erfarenhet som skolledare. 
Christina Olsson är ny biträdande rektor på LGRP. Christina arbetade tidigare som lärare i bild 
på IB- programmet. Hon har också lärarerfarenhet sedan tidigare- både från internationella 
skolor utomlands och från svenska skolor i Sverige. 
På PYP tar Lee Brown över som rektor i oktober. Lee har arbetat på ISGR/IHGR i 16 år. Han 
började på MYP och var sedan med och startade “IB Diploma programme”. 
Lee har varit IB-koordinator i 12 år och vikarierade tidigare under en period som rektor på 
IHGR. 
Moragh Randall blir kvar på skolan och kommer att arbeta som specialpedagog på PYP. 
 
Om du har några frågor gällande skolans undervisning, vänligen kontakta ansvarig rektor, 
biträdande rektor eller koordinator:   
 
PYP Rektor, Moragh Randall: Moragh.Randall@isgr.se 
Lee Brown från oktober: Lee.Brown@isgr.se  
PYP Biträdande rektor, Cathy Davis: Cathy.Davis@isgr.se   
PYP Koordinator, Ellen Trelles: Ellen.Trelles@isgr.se   
 
LGRP Rektor, Marianne Axelsson: Marianne.Axelsson@isgr.se   
LGRP Biträdande rektor, Christina Olsson: Christina.Olsson@isgr.se   
 
MYP Rektor, Graham Miselbach: Graham.Miselbach@isgr.se   
MYP Biträdande rektor, Corinna Ljungberg: Corinna.Ljungberg@isgr.se   
MYP Koordinator, Alexei Gafan: Alexei.Gafan@isgr.se   
 
LGRM Rektor, Maria Lindberg: Maria.Lindberg@isgr.se   
LGRM Biträdande rektor, Helena Rundeus: Helena.Rundeus@isgr.se  
 
Vi ser fram emot att få välkomna våra nya familjer på måndag och att träffa våra elever år 1-10 
på onsdag den 21/8 och PYPK- eleverna den 26/8!  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Birgitta Sandström Barac 
Skolchef 
birgitta.sandstrom.barac@isgr.se 
T +46 (0)31 708 92 15 
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