
 

Göteborg den 13 november 2020  
Brev från skolchefen - en novemberuppdatering 
 

Kära föräldrar,  
 

Vi går mot mörkare tider och blötare väder, som eventuellt blir till snö lite längre fram. Det är dock 
viktigt att vi fortsätter att komma ut om dagarna för att få lite ljus, frisk luft och motion, så var noga 
med att era barn klär sig varmt till skolan. Inomhus måste vi nu vara extra försiktiga på grund av 
den ökade spridningen av Covid-19 i samhället, men också för att undvika vanliga förkylningar och 
influensor. Skolan har implementerat nya policies för att minska smittspridningen, bland annat med 
restriktioner gällande föräldrar i skolans lokaler. Om ett fysiskt möte är nödvändigt, vänligen stäm 
träff med skolans personal utanför skolbyggnaden. I övrigt ber vi er att använda er av våra digitala 
plattformar i största möjliga mån. Friska barn ska vara i skolan, men om en elev har några som 
helst symtom så ska hen stanna hemma tills dessa att hen varit symtomfri i 48 timmar. 
Smittskyddsenheten Västra Götaland har tagit fram åtgärdsrutiner att följa om en elev eller någon i 
personalen får Covid-19. 
 
Jag är säker på att många av er fortfarande tänker på incidenten med de hotfulla meddelandena 
på Instagram. Jag har haft löpande kontakt med polisen som fortsatt vidhåller att det inte 
föreligger något hot mot vår skola. Jag och ledningsgruppen är väldigt stolta över hur personal, 
elever och hela skolgemenskapen tillsammans stöttat varandra för att ta sig igenom det inträffade, 
och hur vi nu blickar framåt med en större förståelse för utmaningarna som sociala medier kan 
innebära om de missbrukas.   
 
Under detta läsår har elevantalen på den internationella sektionen varit stabila. Vi vill tacka för att 
ni följer vår School Fee Payment Plan, något som är till stor hjälp för skolans ekonomiska 
planering. Detta innefattar att lämna in den obligatoriska uppsägningen när en elev ska sluta, 
eftersom det påverkar våra månatliga bidrag från kommunen när elever slutar. På grund av detta 
måste vi ta ut en avgift i de fall då elever slutar med kort varsel. Kommunala ersättningar utgör 
80% av skolans inkomst. Att vi upprätthåller en stabil ekonomi har gjort det möjligt för oss att 
fortsätta arbeta med våra utvecklingsplaner och tillhandahålla nödvändiga resurser.  
 
Göteborgs kommun har avsatt medel i sin budget för en ny byggnad på Guldheden Campus. Man 
har genomfört en förstudie och vår hyresvärd, Lokalförvaltningen, har utsett en projektledare. 
Projektledaren ansvarar för processen att ta fram den slutgiltiga designen. Lee Brown, rektor på 
PYP, är skolans kontaktperson. Den nya byggnaden kommer att innebära en större kapacitet och 
nya möjligheter för undervisningen i musik och bild. 
 
Ert ständiga stöd är otroligt uppskattat och bidrar till att bygga en stark gemenskap på ISGR. Om 
föräldrar eller elever önskar ytterligare råd gällande frågor som rör hälsa och säkerhet på skolan 
så finns vårt elevhälsoteam tillgängligt. Irén Borg Berglund är medicinskt ledningsansvarig och 
kan hänvisa elever till lämpligast stöd - telefon: 0707 808 401, e-post: iren.borg.berglund@isgr.se     
 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/
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För frågor gällande en specifik sektion, vänligen kontakta ansvarig rektor. Håll dock i första hand 
utkik efter informationen som de publicerar via SchoolSoft eller ManageBac: 
 

Rektor MYP: Graham Miselbach – 031-708 92 28        Rektor LgrP: Marianne Axelsson – 031-708 92 55 
Rektor LgrM: Corinna Ljungberg – 031-708 92 27        Rektor PYP: Lee Brown – 031-708 92 62 
Rektor IHGR: Maria Laasonen – 031-708 92 29 
 

Jag hoppas att vi alla håller oss friska under denna tid och att vi kan hitta sätt att njuta av årstiden 
och de vackra platser i Göteborg med omnejd som är säkra att besöka. Vi ber er att hålla er 
kontinuerligt uppdaterade om de senaste råden och rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Birgitta  
 

Birgitta Sandström Barac 
birgitta.sandstrom.barac@isgr.se 
Skolchef 

 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

