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Tack för alla insatser under läsåret!
I fredags sjöng vi ”Studentsången” på ÖG och om att den ljusnande framtid är vår.
Aldrig har vi väl behövt få känna ljusning så mycket som efter detta läsår. Aldrig
har det känts så sant som nu.
Jag skulle kunna skriva mycket om elevernas fina egenskaper som våra hårt
arbetande lärare berättat om. Sedan jag började som rektor har jag fått tecken på
hur alla på olika sätt gjort sitt bästa. Ibland går det inte hela vägen, men det ingår
i kontraktet att vara människa. Likaså ingår det att vi måste resa oss när vi faller.
Det gäller inte bara i skolan, utan i hela livet.
Detta läsår har inneburit att elever och lärare har varit med och tagit mycket stort
ansvar och klarat distansundervisning på ett sätt som elever inte behövt göra
tidigare. Det är historiskt och dessa digitala studier sticker ut även i ett
internationellt perspektiv. Hur stor denna insats är kommer vi sannolikt inte
greppa förrän vi får lite perspektiv. Denna erfarenhet har också lett till att vi
utvecklat helt nya kompetenser!
Men nästa termin planerar vi för att kunna öppna våra klassrum och bedriva
närundervisning igen. Som vi längtar!
Vi på ÖG planerar nu för att skapa fler aktiviteter som ska svetsa oss samman
och återskapa den fina anda som uppstår när vi arbetar tillsammans i elevråd och
elevföreningar. Vi kan också berätta att vi skapat en ny tjänst som elevcoach för
att främja arbetet med värdegrundsfrågor och fler aktiviteter.
Utöver detta kommer skolan att ersätta flera delar i Dexter och börja använda
Unikum, som utgör en del i Österåkers gemensamma lärplattform (tillsammans
med Skola 24).
Vi tackar ödmjukast för alla fina insatser på ÖG under läsåret och ser fram emot
en välbehövlig ledighet.
Välkomna igen torsdagen den 19 augusti, kl 13:00! Eleverna tas emot i glashuset
där salar för varje klass anslås.

Med vänliga hälsningar
Rektor Annika Weimer och all personal på ÖG
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