Minnesanteckningar Brukarråd 2019-04-26
Mötet öppnas, Biträdande rektor Adrienn Höglund hälsar alla välkomna.
Inbjuden till dagens möte är SYV Karin Pettersson.
Val av sekreterare: Maria Lyttkens
Representant från skolan: Biträdande rektorerna Emelie Öhrn (närmast ansvarig för
Fritids och åk F-3) och Adrienn Höglund (närmast ansvarig för åk 4-9).
Alla klasser hade en representant närvarande.
Föregående protokoll
•
•
•
•
•

FAQ finns nu på hemsidan.
Fritids föräldramöte kommer till hösten.
Kallelse via unikum har fungerat bättre.
Vårsoaré 7 maj kl 18.00.
4 juni – information högstadiet blivande åk 7.

Reviderad timplan.
Information: Ny stadieindelad timplan för samtliga stadier från 2019.

SYV Karin Pettersson besöker brukarrådet och informerar om statistik och ger
en överblick över sitt arbete som SYV.
Prao är nu obligatoriskt och lagstadgat – tio dagar i åk 8 och 9.
Victoriaskolan har valt att ha två sammanhängande veckor på vårterminen för åk 8,
detta för att eleverna ska hinna få kontinuitet under praoperioden. I år var elever
utspridda från Stenungssund till Polen. Många elever hittade sin praoplats via
Praktikplatsen.se
Förutom praon i åk 8 arbetar åk 2 med olika yrken och pratar drömyrken.
Högstadiet individuella samtal inför gymnasieval.
Karin visade på statistik över meritvärden.

Kommande brukarråd:
Vad ska vi ha för teman för nästa läsårs brukarråd? Föräldrarna ombeds undersöka
intresse i klasserna.

Övriga frågor
•
•

•
•
•
•
•
•

Duscharna upplevs ofräscha; skolan kommer prata med städansvariga.
Förskoleklasserna önskar aktuell information om vilka som är i tjänst under
dagen. Skolledning återkopplar att det inte fungerar i praktiken. Vi har alltid
tillräckligt med personal på plats.
Hur säkerställs att barn inte hämtas av andra än överenskommet. Viktigt med
bra rutiner där som förmedlas även till föräldrarna.
Korridoren – kläder försvinner eller läggs på andra ställen. Titta alltid i
”kvarglömt lådan”.
Toaletterna i lågstadiet blir blöta och smutsiga snabbt under dagen. Det
önskas städning fler gånger per dag.
Skolmaten. Föräldrar får äta 1-2 gånger /år om man anmält sig innan.
Attityden till maten är viktigt.
Fritids efter åk 3. Föräldraarbetsgrupp tillsatt som arbetar med frågan.
Fritidsklubb önskvärt.
Föräldrar efterfrågar någon form av återkoppling från de lärare som undervisar
i NO-tillvalet. Förslagsvis kvartalsvis.

