
 

Göteborg den 11 augusti 2020  
 
Välkomna till 2020-21 års läsår!  
 

 
Kära föräldrar,  
 
Välkomna till 2020-21 års läsår på ISGR! Extra varmt välkomna önskar vi de föräldrar som är 
nya här på ISGR och i Göteborg! Vi hoppas att ni har haft en härlig sommar där ni kanske tagit 
tillfället i akt att utforska lokala sevärdheter eller njutit av en hemester!   
 
Administrationen och lärarna har fullt upp med planeringen inför elevernas ankomst. Vi ser 
fram emot att välkomna dem tillbaka till skolan som börjar tisdagen den 18 augusti (PYPF 
börjar torsdagen den 20 augusti).  
 
Första skoldagen på Guldheden Campus har ordinarie tider, inklusive lunch: 
PYP 08.30 till 14.30 
LgrP 08.30 till 13.30 
 
Första skoldagen på Götaberg Campus har begränsade tider, inklusive lunch:  
MYP6 och MYP7 09.00 till 13.00 
MYP8, MYP9 och MYP10 10.00 till 14.00 
LgrM6 ochLgrM7 09.00 till 13.00 
LgrM8 och LgrM9 10.00 till 14.00 
 
Information gällande andra introduktionsaktiviteter samt PTA-evenemang kommer att finnas 
tillgänglig via skolans administrationssystem: ManageBac and SchoolSoft 
(www.isgr.se/systems). Nya föräldrar på den internationella sektionen bör redan ha tillgång till 
ManageBac och kommer att få sina inloggningsuppgifter till SchoolSoft inom kort. 
Nya föräldrar på nationella sektionen får inlogg till SchoolSoft den första skoldagen. 
Vänligen logga in i dessa system regelbundet för att försäkra er om att alla era uppgifter är 
uppdaterade och för att inte missa viktig information från skolan.   
 

Vi vill uppmuntra alla föräldrar att ni läsa igenom de policies för pedagogik och hälsa och 
välbefinnande som finns på vår hemsida: www.isgr.se/policies. 
 
Åtgärder för att minska spridningen av COVID-19  
Vi fortsätter under hösten att vidta nödvändiga åtgärder för att minska spridningen av 
COVID-19. Vi måste alla agera med omsorg och hänsyn. Skolorna i Sverige hålls öppna 
men inte utan betydande försiktighetsåtgärder för att minska risken för COVID-19. Nedan listas 
några av dessa åtgärder: 
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● Friska elever ska vara i skolan, men om de uppvisar några som helst sjukdomssymptom ska 
de stanna hemma till dess att de varit symptomfria lämplig tid. Kontakta 1177 på telefon eller 
besök www.1177.se för mer specifik rådgivning.   

● Elever som varit i Sverige i mindre än två månader innan de börjar skolan, ska kontakta 
skolsköterskan för att diskutera försiktighetsåtgärder 

○ Irén Borg Berglund (LgrM - Medicinskt ledningsansvarig, MLA) 0707 808 401 
○ Petra Wallqvist (LgrP) 0708 619 351 

● Vi har gjort anpassningar i idrottsundervisningen för elever i årskurs K-5, och lektioner hålls i 
största möjliga mån utomhus för elever i årskurs 6-9. 

● På låg- och mellanstadiet har vi skapat nya rutiner för elevers handhygien. De ska tvätta 
händerna när de kommer till skolan samt före och efter raster. Lärare som ser att en elev tar 
sig i ansiktet ska påtala för eleven om att man inte ska göra detta och påminna om att tvätta 
händerna. 

● På båda våra campus har vi utökat städningen av klassrum och korridorer, med fokus på de 
ytor som ofta vidrörs, speciellt dörrhandtag. 

● Samtliga klassrum har handsprit som kommer att vara obligatorisk att använda varje gång 
man kommer in i klassrummet.   

● Rutiner för ”fysisk distansering” har implementerats både i skolbyggnaderna och i bamba. I 
bamba serverar personalen eleverna i lågstadiet. 

● Eleverna kommer att vara utomhus under alla raster (detta gäller båda skolans byggnader). 

Strategierna fokuserar på hållbara långsiktiga åtgärder. Vi fortsätter att bevaka och anpassa 
oss efter råden från WHO och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Många av 
de områden och situationer som kräver att vi i samhället vidtar försiktighetsåtgärder ligger 
utanför skolans domäner, så vi vill uppmuntra er alla att följa relevanta myndigheters råd och 
riktlinjer: Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV.  
 
* Rektorerna kommer att skicka ut specifika instruktioner för elever och föräldrar på 
respektive sektion innan första skoldagen, för att hela skolgemenskapen ska tryggas. 
 
Fritidshemmet - PAL 
För att minska kontakter i största möjliga mån ber vi: 

- Att föräldrar hämtar sina barn i korridoren och inte går in i klassrummen.  
- Att man lämnar skolans område så fort man hämtat sitt barn. 
- Om någon ska hämta ett yngre syskon skall man ringa till PAL som kommer ut med 

barnet. 
- De nya rutinerna kan göra att det kommer ta lite längre tid på PAL innan klockan 08.00. 

Efter klockan 08.00 lämnas eleverna av utanför skolan direkt till PAL-personal.  
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Viktiga datum läsåret 2020-21 
Introduktionsmöte (för nya föräldrar och elever PYP1-MYP10): måndagen den 17 augusti 2020  
Höstterminens första dag (nytt läsår): tisdagen den 18 augusti 2020 
Höstlov: (vecka 44) 26 oktober till och med 30 oktober 2020 
Höstterminens sista dag: fredagen den 18 december 2020  
Vårterminens första dag: måndagen den 11 januari 2021 
 
För ytterligare information om viktiga datum, besök: www.isgr.se/parents/calendar 
 
 
Skolledning 
Om du har några frågor gällande skolans undervisning, vänligen kontakta ansvarig rektor, 
biträdande rektor eller koordinator:   
 

PYP Rektor, Lee Brown: Lee.Brown@isgr.se  
PYP Biträdande rektor, Vanessa Molina Gabinus: Vanessa.Molina.Gabinus@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 (läroplansrelaterade frågor) samt MYP Koordinator, Alexei Gafan: 
Alexei.Gafan@isgr.se 
MYP Biträdande rektor (ej-läroplansrelaterade frågor), Emilie Sasson: Emilie.Sasson@isgr.se  
 

LGRM Rektor, Corinna Ljungberg: Corinna.Ljungberg@isgr.se    
LGRM Biträdande rektor, Helena Rundeus: Helena.Rundeus@isgr.se  
 
 
Vi ser fram emot att välkomna er till ett tryggt och framgångsrikt nytt läsår!   
 
 
 

Vänliga hälsningar, 
 

Birgitta å ledningsgruppens vägar 
Birgitta Sandström Barac 
Skolchef 
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