
Göteborg den 2 februari 2023
Brev från skolchefen

Kära föräldrar,

Hoppas att ni fått en bra start på vårterminen. Dagarna blir sakta men säkert lite ljusare, men
vintern är inte över riktigt ännu – en utmärkt tid att fokusera på lärande och skolaktiviteter!

Nya rektorer på MYP och IHGR
I januari tillträdde Kristina Bergman Alme som rektor på IHGR. Kristina har tidigare arbetat som
rektor på Schillerska gymnasiet. Innan det var hon lärare och hade olika roller i ledningen på
IHGR. Vi hälsar Kristina varmt välkommen tillbaka och ser fram emot att ta del av hennes
erfarenhet i arbetet med att utveckla gymnasieprogrammen.

Den nya rektorn på MYP tillträder den 1 mars. I slutet av rekryteringsprocessen beslutades det
att tjänsten skulle gå till Patrick MacAulay. Patrick kommer ursprungligen från Irland och har
under två decennier arbetat med internationell utbildning i Västafrika, Asien och även i Sverige
där han arbetat som MYP-rektor vid The International School of Helsingborg. Patrick kommer
att bidra med ny expertis för den fortsatta utvecklingen av högkvalitativ utbildning på MYP.

Ackrediteringar
Efter en rigorös granskning av våra program, undervisningsprocesser och skolverksamhet som
avslutades med ett ackrediteringsbesök förra terminen, är vi glada att kunna meddela att ISGR
återigen fått godkänd status som International Baccalaureate (IB) World School samt tilldelats
re-ackreditering från the Council of International Schools (CIS).

Uppdatering gällande vår nya skolbyggnad
Byggherre för vår nya byggnad på Guldheden Campus har utsetts. Tuve Bygg har tilldelats
uppdraget och det första spadtaget är planerat till mitten av mars 2023. Enligt den nuvarande
planeringen kommer projektet att vara klart i mitten av 2025 och man kommer att öppna
byggnaden för klasser höstterminen 2025. Under byggarbetet måste extra
försiktighetsåtgärder vidtas, speciellt vad gäller lämningsrutiner för eleverna. Ni kommer att få
ytterligare information om detta från rektorn på er sektion.

Snart är det dags för sportlovet som infaller vecka 7 i Göteborgsregionen - en möjlighet till ett
litet avbrott från vinterrutinerna innan vårens efterlängtade ankomst!

Birgitta Sandström Barac
Skolchef


