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Protokoll	  Victoriaskolans	  Brukarråd	  	  

Mötet	  öppnas,	  Maria	  Weidele	  hälsar	  alla	  välkomna.	  	  

Deltagandet	  är	  stort,	  vilket	  uppskattas	  mycket.	  Samtliga	  årskurser	  finns	  representerade	  i	  Brukarrådet.	  

Val	  av	  sekreterare:	  Johanna	  Tunander	  	  
	  
1.	  Info	  om	  att	  Brukarråd	  hålls	  3	  gånger	  per	  år,	  ett	  möte	  på hösten	  och	  två på våren.	  Brukarrådet	  fokuserar	  
på de	  olika	  stadierna,	  temat	  för	  detta	  möte	  är	  lågstadiet.	  	  

Representanterna	  uppmanas	  att	  ta	  med	  teman	  som	  önskas	  tas	  upp	  på kommande	  möten.	  	  	  

2.	  Nytt	  för	  i	  år:	  Skolan	  har	  rekryterat	  en	  ny	  biträdande	  rektor	  med	  ansvar	  för	  F-‐3	  samt	  fritids.	  Linnéa	  Thorell	  
presenterar	  sig.	  Hon	  börjar	  på måndag	  24/10.	  Hon	  är	  utbildad	  förskollärare	  och	  har	  tidigare	  arbetat	  som	  
förskolechef	  på föräldrakooperativ.	  	  

Höstterminen	  -‐	  Bra	  skolstart	  med	  Victoriadagarna	  och	  Victorialoppet.	  

3.	  Återkoppling	  från	  elevrådet	  

Eleverna	  har	  blivit	  insatta	  i	  hur	  elevrådet	  fungerar,	  hur	  dess	  funktion	  blir	  en	  brygga	  mellan	  klassen	  och	  
skolledning.	  Elevrådet	  har	  för	  första	  gången	  fått	  egen	  budget.	  Representanter	  till	  elevrådet	  väljs	  
demokratiskt	  i	  klasserna	  där	  man	  också blir	  medveten	  av	  vikten	  att	  föra	  sin	  klass	  talan	  och	  inte	  egna	  
åsikter.	  Varje	  möte	  protokollförs,	  återkoppling	  till	  klasserna	  sker	  via	  representanter.	  	  

De	  har	  gjort	  trygghetsvandring	  på skolan	  för	  att	  kartlägga	  otrygga	  miljöer.	  Toaletterna	  nere	  vid	  entrén	  har	  
upplevts	  som	  osäkra/otrygga.	  Skolan	  har	  agerat	  genom	  att	  byta	  lås/hålla	  dem	  låsta	  vissa	  tider.	  Fler	  
pedagoger	  finns	  med	  på raster	  utomhus.	  Allt	  detta	  för	  att	  tillmötesgå och	  öka	  tryggheten.	  	  

Önskemål	  om	  inköp	  av	  fler	  leksaker	  är	  genomförd.	  I	  nuläget	  finns	  det	  två	  olika	  förråd,	  ett	  till	  låg-‐	  resp.	  
mellanstadiet.	  

Skolmaten	  – Frågan	  om	  skolmaten	  lyfts	  på matrådet,	  där	  representanter	  finns	  från	  varje	  klass	  tillsammans	  
med	  kostekonom,	  skolledning	  och	  två gånger	  per	  år	  även	  matleverantören.	  	  

Frågan	  om	  samverkan	  de	  olika	  råden	  (brukarråd,	  elevråd	  samt	  matråd)	  emellan	  lyfts.	  

4.	  Rapport	  från	  skolledningen	  

Radio	  P4	  har	  direktsänt	  ifrån	  skolan	  idag.	  Kemins	  dag	  har	  uppmärksammats	  och	  vi	  hoppas	  att	  vi	  kan	  ta	  del	  
av	  detta	  program.	  

Vecka	  43	  är	  temavecka	  för	  hela	  skolan.	  Åk	  3	  jobbar	  med	  skapande	  skola	  där	  barnboksillustratören	  och	  
författaren	  Andrea	  Räder	  besöker	  klasserna	  för	  att	  arbeta	  med	  texter	  och	  illustrationer.	  Under	  veckan	  
uppmärksammas	  även	  FN-‐dagen,	  barnkonventionen	  mm.	  	  

Traditionen	  S:t	  Martin	  firas	  den	  10	  november.	  Lyktorna	  börjar	  tillverkas	  under	  V.43.	  	  
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Fritids	  planerar	  olika	  spännande	  aktiviteter	  under	  lovveckan	  bl	  a	  besök	  på Världskulturmuseet,	  
tipspromenad,	  bakning	  mm	  Mer	  info	  om	  aktiviteter	  på fritids	  finns	  vid	  respektive	  avdelning	  i	  kalendern.	  	  

Skolan	  har	  tecknat	  avtal	  med	  ny	  städfirma	  på goda	  rekommendationer.	  	  

Victoriaskolans	  styrelse	  har	  haft	  sitt	  årsmöte	  där	  representanterna	  för	  kommande	  period	  är	  valda.	  	  

5.	  Övriga	  frågeställningar	  

Diskussion	  om	  maten;	  olika	  synpunkter,	  frågor	  och	  förslag	  lyfts	  från	  deltagarna	  som	  t	  ex	  Skolmatskonferens	  
den	  25	  oktober	  i	  stadsbibliotekets	  hörsal.	  

Frågan	  kring	  användandet	  av	  mobiltelefoner	  och	  skärmtid	  under	  fritidstid	  lyfts.	  Generellt	  gäller	  
mobilförbud	  på LV	  under	  skoltid.	  Skolledningen	  tar	  med	  frågan	  och	  undersöker	  den.	  

Biträdande	  rektor,	  Adrienn	  Höglund	  förklarar	  att	  fritidsavdelningarna	  jobbar	  med	  olika	  innehåll	  beroende	  
på kompetens	  hos	  pedagogerna	  och	  intressen	  i	  fritidsgruppen.	  	  

Arbetet	  kring	  att	  göra	  toaletterna	  mer	  tillgängliga	  genom	  att	  könsneutralisera	  dem	  är	  klart.	  Ytterligare	  
förbättringar	  är	  gjorda	  igenom	  utbytta	  toalettringar.	  Ytterligare	  renovering	  av	  duschar	  och	  toaletter	  på 
bottenvåningen	  sker	  efter	  avslutad	  fasadrenovering.	  

Trafiksituationen	  – Skolledningen	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  trafikkontoret,	  vilka	  anser	  att	  vägbulorna	  är	  
tillräckliga.	  Ingen	  ytterligare	  åtgärd	  görs.	  	  

Frågan	  kring	  hur	  man	  kan	  minska	  trängseln	  som	  uppstår	  vid	  13-‐tiden	  i	  korridoren	  lyfts.	  Skolledning	  
undersöker	  rutinerna	  och	  återkopplar	  vid	  nästa	  möte.	  

Ljudnivån	  i	  matsalen	  – Väggabsorbenter	  är	  uppsatta.	  Klappning	  sker	  som	  betyder	  5	  min	  tystnad.	  
Ljuddämpande	  material	  under	  t	  ex	  stolar	  förs	  fram	  som	  förbättringsförslag.	  

Information	  mellan	  skola	  och	  hem	  sker	  via	  Unikum.	  Frågan	  om	  man	  kan	  minska	  utskick	  per	  vecka	  lyfts.	  
Skolledning	  undersöker	  möjligheterna.	  	  

Går	  det	  att	  läsa	  båda	  profilerna,	  tyska	  och	  NO?	  Nej,	  lektionerna	  är	  schemalagda	  parallellt.	  

NO	  – tydligheten	  i	  NO	  profilen.	  Hur	  kan	  profilen	  stärkas?	  	  

Frågan	  kring	  fritids	  för	  åk	  4	  lyfts.	  Styrelsen	  har	  undersökt	  frågan	  tidigare	  och	  beslut	  om	  att	  Victoriaskolan	  
erbjuder	  fritids	  enbart	  upp	  till	  åk	  3	  är	  taget.	  	  

Skolan	  erbjuder	  läxhjälp	  efter	  skoltid	  för	  elever	  i	  åk	  4	  tre	  gånger	  i	  veckan.	  

Efter	  avslutat	  möte	  visas	  skolbiblioteket	  på högstadiet	  som	  är	  under	  uppbyggnad.	  Utskick	  om	  att	  skänka	  
barn-‐	  och	  ungdomsböcker	  till	  biblioteket	  föreslås.	  	  

	  

 


