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Protokoll Victoriaskolans Brukarråd den 14 maj 2018 

Val av sekreterare: Stefan Risberg 

Representanter från skolan: Biträdande rektorer Adrienn Höglund och Linnéa Thorell 

 

Frågor från föregående möte: 
1. Ljudvolym	  korridorer	  och	  matsalen:	  	  

a) Vad	  som	  gjorts:	  Skolan	  har	  satt	  på	  skydd	  på	  stolarna	  i	  matsalen	  så	  att	  det	  inte	  ska	  låta	  så	  
mycket	  när	  eleverna	  skjuter	  stolarna.	  Lärarna	  släpper	  in	  elever	  i	  omgångar	  från	  rasten	  för	  
att	  minska	  antal	  elever	  i	  trapphuset	  och	  därmed	  minska	  ljudvolymen.	  	  

b) Vad	  som	  ska	  göras;	  Lokalförvaltningen	  ser	  över	  möjligheterna	  att	  förbättra	  den	  dåliga	  
akustiken	  i	  lokalerna,	  vilket	  beräknas	  ske	  i	  sommar.	  Vi	  vet	  inte	  vilken	  metod	  som	  kommer	  
att	  väljas	  men	  inskärper	  vikten	  av	  att	  utföra	  detta	  med	  hänsyn	  till	  den	  kulturhistoriskt	  
vackra	  miljön	  i	  skolan.	  I	  tak	  och	  på	  t	  ex	  väggar	  och	  undersidor	  i	  trappor	  kan	  akustikputs	  
monteras,	  vilket	  ger	  effektiv	  akustisk	  dämpning	  kombinerat	  med	  ett	  harmonierande	  
utseende.	  Fula	  standardlösningar	  med	  mineralullsplattor	  bör	  undvikas.	  En	  av	  
brukarrådsdeltagarna	  –	  Niklas	  Kruse	  –	  har	  kontakt	  med	  specialist	  som	  kan	  bistå	  skolan	  
med	  lösningsförslag.	  (niklas@kruseark.se).	  	  

2. Trängsel	  i	  korridor:	  	  
Vad	  som	  gjorts:	  Skolan	  försöker	  avhjälpa	  trängseln	  genom	  att	  inte	  för	  många	  elever	  
går	  in	  och	  ut	  samtidigt,	  utan	  med	  viss	  tidsförskjutning.	  Detta	  har	  funkat	  bra	  både	  för	  
låg-‐	  och	  mellanstadiet.	  	  

3. Ventilation:	  Lokalförvaltningen	  har	  genomfört	  mätningar	  och	  kommer	  att	  förbättra	  
ventilationen	  enligt	  behovet.	  	  

4. Farligt	  övergångsställe:	  Planen	  är	  inför	  HT18	  att	  vaktmästaren	  kommer	  att	  finnas	  vid	  
övergångsstället	  mellan	  07:40	  –	  08:00	  de	  dagar	  han	  har	  möjlighet.	  

5. Bilar	  som	  kör	  in/ut	  på	  skolgården	  på	  morgonen	  och	  vid	  hämtning.	  Förslag	  är	  att	  sätta	  upp	  
en	  tydlig	  skylt	  (helst	  förbudsskylt)	  vid	  infarten	  att	  inga	  privata	  bilar	  är	  tillåtna	  att	  köra	  in	  på	  
skolgården	  vardagar	  mellan	  kl	  07:00	  och	  17:00.	  

6. Kläder	  som	  försvinner:	  Det	  är	  få	  klädesplagg	  som	  försvinner,	  de	  flesta	  återfinns	  i	  någon	  av	  
klädkorgarna.	  

-‐ Vad	  som	  ska	  göras:	  Skolan	  ska	  köpa	  in	  flera	  backar,	  en	  för	  vanliga	  kläder,	  en	  för	  
ytterkläder	  och	  en	  för	  små	  kläder	  som	  vantar.	  Detta	  så	  att	  det	  ska	  bli	  enklare	  at	  hitta	  
sina	  kläder.	  

	  

 
Nya punkter/frågor: 

1. Medlemskap	  i	  Victoriaskolans	  ekonomiska	  förening:	  Önskemål	  om	  att	  föreningen	  ska	  
marknadsföra	  sig	  bättre	  och	  i	  större	  utsträckning	  förutsätta	  att	  alla	  föräldrar	  vill	  stödja	  
föreningen	  via	  medlemskap.	  Förslag	  är	  även	  att	  det	  ska	  vara	  medlemskap	  per	  familj	  
(alternativt	  per	  barn)	  och	  inte	  ett	  per	  förälder.	  

2. Victoriaskolans	  resultat/meritvärden:	  Frågan	  om	  hur	  Victoriaskolan	  ligger	  till	  i	  jämförelse	  
med	  andra	  skolor	  lyftes.	  Statistik	  för	  elever	  i	  åk	  9	  finns	  på	  Skolverkets	  sida/Siris.	  	  
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3. Läxhjälp:	  Finns	  för	  elever	  i	  åk	  4	  och	  5	  på	  mellanstadiet.	  Studiestöd	  erbjuds	  till	  elever	  på	  	  
högstadiet	  varje	  måndag	  morgon.	  	  

4. Föräldramöte	  för	  Fritids:	  Det	  finns	  en	  önskan	  att	  skolan	  ska	  ordna	  föräldramöten	  även	  för	  
fritids.	  Biträdande	  rektor	  Linnéa	  Thorell	  undersöker	  frågan.	  

5. Maten:	  Ny	  leverantör	  av	  mat	  från	  höst	  2018.	  Eleverna	  kan	  förvänta	  sig	  större	  andel	  eko-‐mat.	  
Önskemål	  om	  att	  knäckebröd	  ska	  finnas	  till	  frukost.	  

6. Fritids	  efter	  åk	  3:	  Skolan	  har	  genom	  styrelsen	  undersökt	  frågan	  tidigare	  och	  kommit	  fram	  till	  
att	  det	  inte	  funnits	  ett	  generellt	  behov	  av	  fritids	  efter	  åk	  3.	  Styrelsen	  ser	  återigen	  över	  behovet	  
av	  fritids	  efter	  årskurs	  3	  och	  återkommer	  med	  besked.	  	  

 
Information: 

1. Föräldramöte:	  Förskoleklasserna	  och	  åk	  3	  har	  två	  föräldramöten	  per	  läsår,	  övriga	  klasser	  1	  
möte	  per	  läsår.	  	  

2. Infokväll	  inför	  högstadiet:	  Skolan	  anordnar	  informationskväll	  den	  5/6	  för	  elever	  och	  
föräldrar	  i	  blivande	  åk	  7.	  

3. Mentorer/Klasslärare:	  På	  lågstadiet	  är	  det	  en	  klasslärare	  samt	  fritidspedagog	  som	  träffar	  
klassen	  i	  större	  utsträckning.	  På	  mellan-‐	  och	  högstadiet	  är	  det	  i	  regel	  två	  mentorer	  i	  varje	  klass.	  
Unikum:	  På	  unikum	  finns	  det	  flera	  typer	  av	  info:	  Blogg	  (för	  hela	  klassen),	  Lärlogg	  (för	  enskild	  
elev),	  Pedagogisk	  planering,	  Kunskaper.	  

 
 
Förslag framöver: 
 

1. Möteseffektivitet:	  För	  att	  effektivisera	  brukarrådsmöten	  framöver	  lyfts	  förslaget	  att	  	  
brukarrådsrepresentanterna	  kan	  stanna	  på	  sin	  post	  i	  två	  år	  för	  att	  enklare	  få	  med	  samt	  ”skola	  
in’”	  nya	  representanter.	  Det	  önskas	  också	  mötesledare	  som	  håller	  i	  diskussionen	  för	  att	  fördela	  
ordet	  och	  hålla	  tiden.	  Detta	  ses	  över	  vid	  nästkommande	  möte.	  	  

2. Vanliga	  frågor:	  Såväl	  skolledningen	  som	  brukarrådsrepresentanterna	  upplever	  att	  det	  är	  
samma	  frågor	  som	  kommer	  upp	  gång	  efter	  gång	  (såsom	  skolgården,	  parkeringen	  på	  
skolgården,	  skolmaten,	  ytterskor	  inne	  på	  f-‐3,	  fritids	  efter	  åk	  3	  med	  mera).	  Svar	  på	  dessa	  frågor	  
bör	  finnas	  på	  hemsidan	  i	  tidigare	  protokoll.	  Dessa	  ’vanliga	  frågor	  bör	  ej	  tas	  upp	  på	  Brukarrådet	  
om	  inget	  nytt	  framkommit.	  

 


