Göteborg den 22 november 2022
Brev från skolchefen
Kära föräldrar,
Göteborg är en vacker stad, men på vintern kan det bli lite kyligt. Därför är det är bra att ha
kläder för både blött och kallt väder i sin vintergarderob, för som det klassiska svenska
uttrycket lyder: det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder! Vi ber er att hjälpa era barn att
klä sig efter väder, med vattentäta kläder och skor.
CIS- och IB-besök
Vecka 43 (23–28 oktober) tog vi emot besökare från CIS (Council of International Schools) och
IB (International Baccalaureate) som var här för att hjälpa oss i nästa fas i vår utveckling. Tack
till alla föräldrar som deltog både under veckan och med förberedelserna innan. Både CIS och
IB var överlag imponerade av vår skola. Den initiala feedbacken vi fått är att de inte har några
stora anmärkningar, vilket är ett mycket bra resultat efter en så rigorös process. Besökarna
berömde oss särskilt för vår varma och välkomnande atmosfär som utgör en bra stöd för
undervisning och lärande. De noterade att vi är en väldigt inkluderande skola och att vi arbetar
tillsammans som en skola över programgränserna.
Alla föräldrar är välkomna att fortsätta delta i skolans utveckling, så kontakta rektorn på er
sektion om ni är intresserade av att få veta mer om hur man kan involvera sig i
skolutvecklingsaktiviteter, inklusive Parent Council och vårt fantastiska PTA!
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. Graham kommer att fortsätta som biträdande rektor
på MYP. Ett beslut om vem som blir ny rektor kommer att tas i december eller senast januari.
@ISGR-media
Vi vill påminna om att ISGR ökat sin närvaro på sociala medier, där vi delar våra initiativ med
världen. Du kan få inblickar i vår skola och våra program genom vår YouTube-kanal ISGR
Official. Ett urval av våra videor finns länkade nedan:
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ISGR Vision & Mission
ISGR Goals
Engaged Learning
LGRM - Svenska Sektionen at ISGR

Mycket av det som pågår runt om i världen kan få oss att känna oss överväldigade. Som en
internationell skola med elever och familjer från många olika länder vill vi fortsätta att bygga en
internationell gemenskap som är en trygg och säker plats. Vi tackar er för er viktiga roll i att
stötta eleverna och skolan i att skapa den bästa möjliga atmosfären för lärande.
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