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Victoriaskolans brukarråd 2019-11-05 
 

Vid protokollet: Brukarrådsförälder Paula Aijmer 

Närvarande:  
Alla årskurser hade representanter på plats. 
Representanter från skolan: Biträdande rektorer Emelie Öhrn (lågstadiet och fritids) och Adrienn 
Höglund (mellanstadiet/högstadiet) 

Mötet öppnas och biträdande rektor Adrienn hälsar alla välkommna och berättar syftet med 
brukarrådet.  

Skolledningen hänvisar till FAQ på hemsida när det gäller frågor om tex städning, skolmat och 
skolgården mm. 

Info från skolledningen: 

• Biträdande rektor Emelie berättar att man tagit krafttag kring toaletterna, städning av 
toaletterna på Läroverket har utökats och eleverna är mer delaktiga i att hålla toaletterna 
snygga. Det finns numera två toaletter vid bamba och två handfat. 

• Högstadiet och mellanstadiet har man arbetat pedagogiskt tillsammans med eleverna kring 
miljön vilket gett resultat. 

• Skolmaten: Nytt tillagningskök men samma leverantör (Skolfood). Eleverna är mer nöjda 
enligt diskussioner i matrådet. Kocken får direkt feed-back av eleverna och av kostekonom 
Nina Wahlström i skolans kök. Kocken är med på matrådet terminsvis. Det går bra för 
föräldrar att komma och hälsa på och äta i bamba en gång per termin/barn, meddela bara 
Nina i köket. 

• Verksamhetsmål: Elevdelaktighet är årets mål på skolan. Pedagogerna arbetar tillsammans 
med eleverna enligt en modell som heter Kooperativt lärande.   

• Föräldramöte på fritids blir för första gången vecka 46.  
• Kort återkoppling om vad elevråden på respektive stadie har diskuterat. Till exempel så har 

ordningsregler, skolgården, inköp av nya ipadväskor med logga och källsortering lyfts. 
Elevrådet ska på utbildning genom Sveriges Elevråd (SVEA). På mellanstadiet och högstadiet 
har skolan elevskyddsombud. 
 

 

Frågor från brukarrådet: 

1. Finns det möjlighet att få filmjölk i stället för att äta lunch om man inte gillar maten. 
Svar: Nej, då det är viktigt att eleverna får en fullvärdig måltid. Det finns dock vegetariskt 
alternativ och matig sallad att välja på samt knäckebröd. 
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2. Vissa barn (åk 3) har haft ont om tid att äta? 
Svar: Man har styrt upp tiderna bättre detta läsår men att man tar med sig frågan och kollar 
så alla har ordentligt tid att äta.  

3. Är det tillåtet med flaggor på skolfoton? 
Svar: I åk 9 får man lov att ta ett spexigt/roligt foto. Kan bli laddat med vissa symboler vilket 
gruppen diskuterade. Tanken från början var att visa på en mångkulturell skola genom att 
alla skulle haft med sig en flagga. Adrienn meddelade att tex flaggor inte kommer att vara 
tillåtna från och med nästa år. Kort nämns också att bilderna på omslaget varje år görs av 
elever i årskurs 8 genom en tävling där pris delas ut på avslutningen. 

4. Man hör talas om ordningen i skolan, hur funkar det på skolan?  
Svar: Skolledningen tycker att det fungerar väl på skolan. Detta med studiero är ett ständigt 
arbete man måste vara aktiv och hålla i arbetet. Kan se olika ut i olika klasser. Skolan lägger 
mycket fokus på ett vårdat språkbruk. Det kan dock uppstå konflikter i korridoren och på 
skolgården vilket vi på skolan jobbar med. Flera föräldrar vittnar om att det är väldigt bra 
studiero på skolan jämfört med tidigare erfarenheter av andra skolor. 

5. Det vore intressant att veta hur skolan arbetar med mål/resultat inför gymnasiet.  
Svar: Det kan vara ett möjligt tema för vårens möte. Elevers delaktighet är en viktig metod 
för lärande. Skolan jobbar aktivt med verksamhetsmål. Mycket material kring tex betyg finns 
på skolverkets hemsida. Viktigt att ta med sig att prov bara är en del av betygsunderlaget. 
Hur arbetar skolan med resultaten från nationella prov? Kan också vara ett tema för våren. 
Skolan kan återkomma med information kring detta också. 

 

Förslag på teman för vårens brukarråd (efter diskussion i mindre grupper): 

• Övergripande tema om hur arbetet på skolan fungerar.  
• Modersmål.  
• Sociala medier.  
• Kooperativt lärande.  
• Brukarrådet som öra mot klassen.  
• Idrott och rörelse.  
• Elevens val.  
• Elevhälsan.  
• Digitalisering.  
• Studieresultat/verksamhetsmål inför gymnasiet.  
• Nationella prov. 
• Föreläsning kring mobilanvändning och sociala medier. Kan vara intressant för 

alla/många föräldrar.  

 

Mötet avslutades och skolledningen tackade alla deltagare. 


