
Göteborg den 11 augusti 2022

Brev från skolchefen inför det nya läsåret

Kära föräldrar,

Snart påbörjar vi det nya läsåret. Jag hoppas att ni haft en härlig och avslappnande sommar.
Våra lärare och personal håller nu för fullt på att förbereda för att välkomna alla elever tillbaka
till skolan nästa vecka. Vi ber alla familjer att se till att eleverna är utvilade och redo för den
första skoldagen (onsdagen den 17 augusti). Eleverna måste vara på plats första skoldagen för
att bekräfta inskrivningen för läsåret.

För familjerna till nya elever som ska börja på PYP eller MYP i år kommer vi att ha
introduktionsmöten:

För alla nya föräldrar på internationella sektionen kommer vi fredagen den 12 augusti klockan
9.00 att hålla ett digitalt informationsmöte 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 nya föräldrar via OpenApply.

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. En
inbjudan med ytterligare information om introduktionerna kommer att skickas ut till nya
föräldrar via OpenApply.

Familjer med nya elever på PYPF kommer att få information om skolstart skickade direkt till sig.

Parent Council och PTA
Att delta i Parent Council och PTA är ett jättebra sätt att engagera sig i vår gemenskap. Nya
deltagare till våra föräldragrupper är varmt välkomna till det nya läsåret, så besök gärna vår
hemsida för mer information om hur man går med:
PTA: www.isgr.se/pta
Parent Council: www.isgr.se/parentcouncil

http://www.isgr.se/pta
http://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 202

Början på det nya läsåret är alltid spännande eftersom vi både får återse gamla vänner och
chansen att stifta nya bekantskaper och lära tillsammans. I år hoppas vi på fler möjligheter att
mötas och utveckla vår vision att ”vara en ledande internationell utbildare med en gemenskap
av passionerade och ständigt lärande elever som inspirerar globala medborgare att omfamna
mångfald och utforska världen”!

Vänliga hälsningar,

Birgitta Sandström Barac
Skolchef
birgitta.sandstrom.barac@staff.isgr.se
T +46 (0)31 708 92 00


