
Göteborg den 9 februari 2022
Brev från skolchefen

Kära föräldrar,

Nu har det redan blivit dags för sportlov och jag hoppas att ni alla haft en bra start på terminen
och att ni gjort upp roliga planer inför ledigheten. Vi håller tummarna för att vi får lite härligt
vinterväder i göteborgsregionen.

Covid-restriktionerna hävs
Även om den svenska regeringen hävt de flesta av pandemirestriktionerna är det alltid viktigt att
skolor har goda rutiner för elevhälsa. Friska elever ska vara i skolan och delta i all undervisning.
Föräldrar ska endast komma till skolan om de har ett avtalat möte och våra inskrivningsrutiner,
som innebär att man alltid måste anmäla sig i receptionen på det campus man besöker, måste
efterföljas.

Elever som har några som helst sjukdomssymtom ska fortsatt stanna hemma. Om ditt barn har
feber eller har kräkts, måste det ha varit friskt i 48 timmar innan det går bra att komma tillbaka till
skolan. All frånvaro måste ha giltigt skäl och ska rapporteras dagligen i SchoolSoft.

Vi måste fortsätta upprätthålla god hygien, bland annat genom att tvätta händerna noga och
använda handsprit – vänligen hjälp oss att påminna eleverna om hur man håller god handhygien.
Detta för att vi fortsatt ska kunna skydda och upprätthålla en trygg och hälsosam miljö för elever
och personal.

Påminnelse om vår policy för ledighet
Som skola är vi, enligt svensk lag om skolplikt, skyldiga att se till att våra elever deltar under alla
obligatoriska skoldagar. Detta är anledningen till att vi ber familjer att planera eventuella resor till
skolloven. Ogiltig frånvaro leder till en översyn av er rätt till plats på skolan, samt krav på
verifikation av ert internationella uppdrag. Vänligen läs noga igenom vår Student Leave of
Absence Policy för att försäkra er om att ni är införstådda med reglerna.

Sociala medier @ ISGR
Den här terminen har vi arbetat med att öka vår närvaro genom digitala kanaler och sociala
medier. Vi håller på att producera en serie korta videor som ska belysa olika aspekter av
elevernas liv och lärande! Ni kan se dessa videor via vår hemsida eller genom våra sociala
medier – länkar finns på vår hemsida www.isgr.se. Ännu mer kommer att publiceras under de
kommande veckorna!

https://isgr.se/wp-content/uploads/2021/12/Student_Leave-of-Absence_Policy_20211130.pdf
https://isgr.se/wp-content/uploads/2021/12/Student_Leave-of-Absence_Policy_20211130.pdf
http://www.isgr.se


CIS (Council of International Schools)
Vårt arbete med att upprätthålla och förbättra vår kvalitet fortsätter i samband med vår
CIS-ackreditering. För närvarande håller vi på att utvärdera resultatet av den enkät som
genomfördes av elever, personal och föräldrar i oktober förra året. Vi tittar på hur vi kan bygga
vidare på våra styrkor. Ett område som är fortsatt viktigt för oss är elevernas välbefinnande,
eftersom vi ser det som en grundförutsättning för en hög kvalitet på både undervisning och
lärande.

Jag önskar er alla ett tryggt och avkopplande sportlov och ser fram emot att välkomna er tillbaka
igen måndagen den 21 februari.

Vänliga hälsningar,

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


