
 

Göteborg den 3 december 2019  
Brev från ISGR:s skolchef  
 

Kära föräldrar, 
 

Efter en av de mörkaste novembermånaderna i mannaminne var det fantastiskt att få en kylig, 
klar och krispig helg, precis lagom till vår Winter Bazaar! Vi kan också se fram emot 
luciafiranden med skimrande ljus nu när det lider mot jul! 

 
Winter Bazaar 
Skolans årliga Winter Bazaar gick av stapeln 
lördagen den 30 november på Götaberg 
Campus. Basaren är en av skolårets stora 
höjdpunkter och även i år blev den en succé! 
Det var stor uppslutning och besökarna 
kunde ta del av flera olika aktiviteter, pyssla 
och prova på mat från världens alla hörn i 
vårt omtalade International Café (bild till 
höger)!  
 

Evenemanget visar verkligen upp de 
fantastiska talanger som finns i vår 
mångkulturella gemenskap. Det är så trevligt 
och berikande att få ta del av och prova på 
saker från de många olika länder och kulturer 
som gör vår skola unik. 
 

Ett stort tack till vår fantastiska 
organisationsgrupp i PTA, samt till alla 
elever, personal och föräldrar som ställt upp 
och bidragit med sin tid och kunskap för att 
göra detta möjligt. Tack också till alla som 
kom och bidrog till kassan under basaren - 
Winter Bazaar är det enskilt största 
insamlingsevenemanget på skolan och 
samtliga pengar går direkt till resurser till 
eleverna. 
 
 

 



 

Luciafirande 

Den 13 december firas Lucia, en kär svensk tradition som har rötter i det gamla 
bondesamhället, med symboliska referenser till mörker och ljus, kyla och värme.   

 
Med levande ljus, kronor i håret och 
körsång så passar luciafirandet perfekt in i 
juletider, speciellt då det bjuds på 
pepparkakor och lussekatter med glögg 
eller kaffe! 
 

På ISGR kommer luciafirandet för 
Guldheden campus att hållas i 
Annedalskyrkan (bild till vänster) torsdagen 
den 5 december klockan 09.00. 
 
Götaberg campus kommer traditionsenligt 
att fira Lucia den 13 december kl. 13.30 
med en konsert i Vasakyrkan (bild till 
vänster). 
 

Stort tack och lycka till till alla elever och all 
personal som har hand om förberedelserna 
och repetitionerna inför konserterna.   
 

Föräldrar är varmt välkomna att komma och 
titta på luciafirandet för att njuta av denna 
svenska tradition som vi också kryddat 
med internationella influenser i sång och 
musik. 
 
 

Skolans ledning - en uppdatering 
Maria Lindberg, rektor för LgrM, lämnar ISGR för en ny tjänst i Alingsås kommun. Vi vill tacka 
Maria för hennes arbete och utveckling av LgrM på skolan. Corinna Ljungberg, biträdande 
rektor på MYP, kommer att vara tillförordnad rektor på LgrM under vårterminen fram till dess 
att tjänsten tillsatts. Alexei Gafan, MYP Coordinator, och Emilie Sasson, Dean of Students, 
kommer att dela på rollen som biträdande rektor på MYP under vårterminen.  
 
Den här tiden på året är det underbart att se staden lysas upp av dekorationer och ljus i 
fönstren. Det bidrar till högtidskänslan och gör att vi börjar ladda upp inför lovet. Men först blir 
det en liten slutspurt där vi fokuserar på de sista skoluppgifterna och njuter av terminens sista 
mysiga aktiviteter! 
 
Vänliga hälsningar, 
 

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

 


