Göteborg den 21 juni 2022
Läsårets sista brev från skolchefen
Kära föräldrar,
Jag vill börja med att tacka för ert stöd under det gångna läsåret – vi uppskattar verkligen er
föräldrar och hur vi kommunicerar med varandra. Samtidigt som vi har hittat nya digitala medel
för att kommunicera så har vi verkligen uppskattat att kunna ha en mer personlig kontakt med
både föräldrar och elever under den gångna terminen.
Parent Council och PTA
Tack till alla föräldrar som varit med i skolans PTA och Parent Councils i år. Våra
föräldragrupper utgör ett fantastiskt stöd för skolan och vi är så tacksamma för deras bidrag
under detta ”socialt distanserade” år. Vi ser mycket fram emot möjligheten att ha fler aktiviteter
för föräldrar och fler aktiviteter efter skolan för elever under nästa läsår.
Vi välkomnar gärna nya deltagare till våra föräldragrupper inför nästa läsår. Besök vår hemsida
för mer information om hur man går med:
PTA: www.isgr.se/pta
Parent Council: www.isgr.se/parentcouncil
Viktiga datum under läsåret 2022-2023
Första dagen på höstterminen (nytt läsår): onsdagen den 17 augusti 2022
Höstlov (vecka 44): den 31 oktober till och med den 6 november 2022
Höstterminens sista dag: onsdagen den 21 december 2022
Vårterminens första dag: tisdagen den 10 januari 2023
För föräldrar till syskon som ska börja på skolan eller familjer som ska börja på ISGR nästa år
har vi introduktionsmöten i augusti. Fredagen den 12 augusti kl 9.00 har vi ett
informationsmöte för alla nya föräldrar med skolchefen och rektorerna på den internationella
sektionen, där vi berättar om skolan och IB-programmen. En inbjudan med länken till detta
möte kommer att skickas ut till berörda föräldrar.
PYP och MYP kommer sedan att hålla introduktioner på plats på skolan måndagen den 15
augusti på respektive campus. PYP:s introduktion kommer att hållas på Guldheden Campus
från klockan 9.00-10.00 och MYP:s introduktion börjar klockan 10.30 på Götaberg Campus.

Vi ber alla familjer att planera för att vara tillbaka i Göteborg med god tidsmarginal innan
skolstarten. Detta för elevernas bästa, så att de är utvilade och redo för lärande första dagen
de kommer tillbaka till skolan. Eleverna måste vara på plats första skoldagen för att bekräfta
inskrivningen för läsåret.
Så här i slutet av läsåret är det också dags att ta farväl av flera av våra familjer som ger sig av
till nya skolor och nya möjligheter att omfamna mångfald och utforska världen! Vi hoppas att ni
tar med er många fina minnen och mycket kunskap från er tid här på ISGR.
Jag önskar er alla ett tryggt och avslappnande sommarlov, och vill återigen tacka er alla för ert
samarbete och er stöttning av våra elever och vår gemenskap. Så här års firar vi midsommar i
Sverige för att uppmärksamma sommarsolståndet, en tid med långa och revitaliserande dagar.
Vi ser fram emot att välkomna er tillbaka i höst.
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