
Göteborg den 14 oktober 2022

Brev från skolchefen

Kära föräldrar,

Nu är vi nästan halvvägs genom höstterminen och i skolan är det många aktiviteter på gång.
Snart är det vecka 44 (31 oktober–6 november) och dags för höstlov.

Besök från CIS och IB
Vecka 43 (23–28 oktober) kommer vi att ta emot besökare från CIS (Council of International
Schools) och IB (International Baccalaureate). CIS och IB kommer hit för att hjälpa oss i nästa
fas i vår utveckling. Besökarna från CIS kommer att titta på alla program på ISGR och hur vi
arbetar som skola i enlighet med våra guiding statements. Besökarna från IB kommer fokusera
på implementeringen av våra PYP- och MYP-program. Vi är oerhört tacksamma för alla
värdefulla bidrag från föräldrar som deltagit genom enkäter och i olika kommittéer, samt de
som kommer att delta i möten med CIS- och IB-teamen under besöksveckan. Alla föräldrar är
välkomna att delta, så kontakta rektorn på er sektion om ni är intresserade av att få veta mer
om hur man kan involvera sig i skolutvecklingsaktiviteter.

25-årsfirande
ISGR är fortfarande en växande skola och i år firar vi vårt tjugofemte år. Vi hoppas att de
pågående IB- och CIS-utvärderingarna kommer att visa vår utveckling och bekräfta vår kvalitet
genom en förnyad ackreditering. Idag, fredagen den 14 oktober, kommer eleverna att få en
liten 25-årsöverraskning.

Rektorsrekrytering - en uppdatering
Som vi meddelade i slutet av förra läsåret kommer Graham Miselbach att kliva ner från sin roll
som MYP-rektor. Vår rekrytering av en ny rektor går framåt med intervjuer med representanter
från lärare, elever och ledningsgruppen.

Skolvideor
ISGR har nyligen producerat ett antal videor för att informera om vår skola och våra program.
Om du inte redan har sett dem, besök gärna vår YouTube-kanal ISGR Official och ta en titt eller
klicka direkt på linken till videon nedan:

https://isgr.se/aboutisgr/guidingstatements/
https://www.youtube.com/channel/UCmKsGZfeS5Jyp_fkfvs0jcg/featured


● ISGR Vision & Mission
● ISGR Goals
● Transdisciplinary Learning

När det svåra världsläget fortsatt påverkar medlemmar i vår internationella gemenskap, så vill
vi att skolan förblir en lugn och trygg plats för våra elever. Vi tackar er för er viktiga roll i att
stötta eleverna och skolan i att skapa en atmosfär där lärande kan äga rum.

Slutligen vill vi informera om att arbetet med Västlänken pågår precis under våra
skolbyggnader. Ljudet från sprängningarna under jord kan vara ganska högljudda, men äger
främst rum utanför skoltid. Eleverna har blivit informerade om att ljuden är ofarliga och
orsakade av byggnadsprojektet.

Vänliga hälsningar,

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

https://youtu.be/RqNC9eIhCTY
https://youtu.be/vRWIODEUGFo
https://youtu.be/B7FpxwtvZMs

