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Brukarråd Victoriaskolan 2018-03-13
Mötet öppnas, Biträdande rektor Adrienn Höglund hälsar alla välkomna.
På dagens möte finns alla årskurser representerade.
Inbjudna till dagens möte är de profilansvariga lärarna på skolan Hardy Bobermien (Tyska)
och Monica Lundberg (NO)
Val av sekreterare: Stefan Gustafsson
Representant från skolan: Biträdande rektorerna Adrienn Höglund (närmast ansvarig för åk 49) och Linnéa Thorell (närmast ansvarig för Fritids och åk F-3)
Uppföljning av punkter från föregående möte:
Skolan ansöker om plats för eleverna i åk 2 för simning. För tillfället finns inga planer på att
ansöka om simning för förskoleklass. Som notis kan nämnas att för elever i åk 5,6,8 och 9
erbjuds simning under lov om man inte tros uppnå målen i idrott vad gäller simning. Det är
idrottsläraren som avgör vilka elever som ska få detta erbjuande.
Språkundervisning under Fritidstid är inte aktuellt, däremot ska det erbjudas olika slags
aktiviteter för olika behov, varav språk i lekfulla former kan vara en sådan aktivitet.
Föräldragruppen som skulle ansvara för frågan om övergångsstället vid skolan har för tillfället
bordlagt ärendet.
Hur används Unikum? Förslaget från skolledningen att vid nästa möte lyfta frågan extra,
mottogs väl av representanterna på mötet.
Rapport från Elevråd
Lågstadiet: Önskar att nya leksaker köps in. Gröna fotspår har satts i trappan för att markera
vilken sida man förväntas gå på efter önskemål från elevrådet. Nya duschar har installerats i
flickornas omklädningsrum och duschdraperier har satts upp, också det efter önskeml från
elevrådet.
Mellanstadiet: Byta duschar flickornas omklädningsrum har önskats, detta har gjorts.
Toaletter i källaren: En vuxen ska vid önskemål följa med barn in på toaletterna. Önskemål
om att köpa in fler spel till rasterna
Högstadiet: Samtliga toalettdörrar på Annexet är utbytta och önskemål om endast
könsneutrala toaletter är genomfört efter önskemål. Samtliga klassrumsdörrar är renoverade
eller utbytta.
Pingis: Resp klass har en representant som har ansvar för skåp med rack.
Önskemål om inköp av spel som t ex airhockey, Förslaget är under utredning.
Caféets tider har justerats så att man har möjlighet att köpa frukost på måndagar, innan
lektioner börjar samt på förmiddagar så att det någon gång finns för alla klasser.
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Skolledningen informerar:
Digitalisering: utifrån de nya digitaliseringskraven har det köpts in Ipads en till en för alla
elever i åk 6-9. Eleverna och pedagogerna har använt verktygen sedan starten på vårterminen
som ett komplement i undervisningen.
Skolmat: Avtalet med nuvarande leverantör är uppsagt. Ny leverantör är på gång och kommer
leverera from nästa läsår.
Tävlingar: Elever på skolan har deltagit i flera olika tävlingar. I åk 8 har elever deltagit på
Framtida transporter på Universeum och kom trea vilket innebar ett hederspris. Elever i åk 9
tävlade i engelska och gick vidare till regionfinal och det blev en tredjeplats. Elever i åk 8 och
9 kom också vidare till regionaltävling i matematik och kommer att tävla på Hvitfeldska. Hela
skolan genomförde matematiktävlingen Kängurumatte under samma dag v. 11.
Uppträdande: 24:e april är det Vårsoaré med start klockan 18:00 där elever från skolan
uppträder. En liten entréavgift skänks frivilligt som går oavkortat till musikundervisningen på
skolan. Möjlighet till Swish kommer att finnas.
Skolans profilval:
Ansvariga för profilämnena Hardy Bobermien och Monica Lundberg presenterar profilerna,
Tyska och No, som eleverna väljer från åk.1. Det gavs en inblick i vilka förmågor som arbetas
med i de olika ämnena samt vilka olika möjligheter profilerna ger för eleverna vad gäller
fördjupad ämneskunskap i NO och möjligheter att i Tyska ta ett examensprov från
Goetheinstitutet anordnar, kallat Zertifikat Deutsch.
Frågor till kommande möte 14 maj kl 18:00:
Ljudvolymen i korridorerna och i trappan. Kan Victoriaskolan minska detta genom att sätta
in ljuddämpande material på väggar/tak?
Övergångsställe: Kan skolan ha en en anställd som står vid övergångsstället på morgonen?
Det har vid flera tillfällen försvunnit kläder från elever. Finns det ngt skolan kan göra för att
motverka det?
Ventilationen anses kunna bli bättre. Lokalförvaltningen som ansvarar för Läroverket har sett
över ventilationen och kommer att utifrån det vidta åtgärder.

Nästa möte blir 14 maj 18:00 i sal A2 på Annexet, varmt välkomna!

