
Tänk vad tiden går, 
Tyska skolan fyller 25 år 

och som Victoriaskolan består. 
 

Vår skola 1992/93 – 2017/18 
 

Våren-90 bildas Tyska skolföreningen av Annette Eckerström, Frauke Greter, Uwe 
Kjär, Eberhard Scholz och Marion Simée. Målet är en tysk utlandsskola. 
 
I augusti -92 kommer skolverksamheten och fritids igång med en klass om  
18 elever i Björkhöjdsskolan i Tynnered.   
 
Sommaren -93 flyttar Tyska skolan sin verksamhet till centrala Göteborg, 
Engelbrektsskolan, Engelbrektsgatan 1. Här delas den övre korridoren med Lilla 
Samskolan. Skolan har nu två klasser och fritidsverksamhet.  
 
Under de följande åren startas det en ny etta varje år.  
 
Våren -96 får Tyska skolan ta över en årskursblandad högstadiegrupp från 
Montessoriskolan centrum. I och med detta börjar skolans utbyggnad av högstadiet 
med bl. a. NO-salar.  
 
Från och med läsåret 97/98 övertar Tyska skolan hela byggnaden från vind till källare 
och skolverksamheten växer med två nya första klasser per läsår.  
 
Skolans första förskolegrupp startas hösten -98.  
 
Hösten -99 utökas skolan med lokaler på Viktoriagatan 19-21 (Annexet) där 
högstadiet får sin hemvist.  
 
Vår första skolklass som har gått nio år på Tyska skolan har avslutning sommaren 
2001.  
 
Fr.o.m. ht 2002 har Tyska skolan två klasser i varje årskurs från F-9.  
 
Under de följande åren startas mer och mer friskolor i Göteborg samtidigt som 
elevunderlaget sjunker. Detta har som följd att även elevantalet på Tyska skolan 
sjunker. För att kunna vända trenden utökas skolans tyska profil med ämnet NO som 
elevens val. 
Våren 2011 byter skolan sitt namn till Victoriaskolan. 
 



Tyska skolan/Victoriaskolan har inte blivit en tysk utlandsskola utan en svensk 
bikulturell grundskola där eleverna har möjlighet att läsa tyska eller NO från år 1.  
 
Idag är skolan tvåparalleligt igen från år F-9 och har sammanlagt 480 elever. 
 
Tyska skolans/Victoriaskolans skolledning genom åren  
 
1992-94 Frauke Greter  
1994-96 Gesa Rabe Gustafsson  
1996-97 Ledningsgrupp med rektorsansvar Frauke Greter  
1997-00 Björn Sandmark  
2000-01 Ulf Sjöberg rektor, Eva-Lotte Stavle bitr  
2002-04 Hinrich Fock rektor, Eva-Lotte Stavle bitr  
2004-08 Eva-Lotte Stavle (Unterstufe), Urban Göransson (Oberstufe) 
2008-11 Urban Göransson 
ht 2011 Hans Gahlin, tillförordnad 
vt 2011-14 Jonas Kornbrink, vt 14 Julieta Lodeiro bitr 
2014- Julieta Lodeiro,  

okt 2014- Adrienn Féher bitr & okt 2016- Linnéa Thorell bitr 
 

 
Frauke Greter/Göteborg, augusti 2017 


