
 
Hej  
 
Vill du som är förälder och har barn som går på Victoriaskolan vara med och arbeta för att skolan 
skall fortsätta vara en av Göteborgs bästa skolor? 
 
Victoriaskolan drivs av en icke vinstdrivande ekonomisk förening, tyska skolans ekonomiska förening, 
i vilken alla föräldrar som har barn på skolan uppmuntras att gå med. Information och 
ansökningsblanketter finns på skolans hemsida. 
 
Torsdagen den 17 oktober har förening årsstämma då nya styrelseledamöter ska väljas in för att 
ersätta de som avgår. I år skall fler nya styrelseledamöter väljas in och vi söker engagerade föräldrar 
som kan bidra inom olika kompetensområden. 
 Vi i valberedningen söker bredd i bakgrund och kompetens när vi nominerar ledamöter, så fundera 
på vad du kan och vill bidra med. Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete är det meriterande 
men inget krav.  
 
Sedan ett år tillbaka har styrelsen en extern ordförande, Alar Randsalu, som är fd rektor för 
Samskolan. Det är bland annat Alar som är förebild för Julieta när hon varje morgon står och hälsar 
våra barn välkomma i skolans entré på morgonen, övriga medlemmar i styrelsen är föräldrar till barn 
på skolan. 
 
Några exempel på frågeställningar som behandlas i styrelsen 

• Hur ska vi på bästa sätt använda skolans eventuella överskott till förbättringar? 
• Hur marknadsför vi vår profil på bästa sätt? 
• Hur säkerställer vi att skolan har en trygg och lärande miljö för elever och personal? 
• Hur säkerställer vi att vi har en kö av elever som vill börja på skolan (elevantalet är det som 

har i särklass störst påverkan på ekonomin så otroligt viktigt att skolan har ett gott rykte) 
• Hur påverkar nya regler om hur skolpengen ska fördelas vår skola? 

 
Som du ser av frågeställningarna är det önskvärt med olika kompetensområden så att vår styrelse får 
en bred sammansättning och kan diskutera frågor från olika perspektiv och fatta kloka beslut 
 
Det är både givande, roligt och lärorikt att sitta i styrelsen, tycker vi som nu agerar valberedning.  
 
Så är du nyfiken och vill veta mer – hör av dig till någon av oss. Skolan behöver ditt engagemang. 
 
Mer information om den ekonomiska föreningen, styrelsen och stadgar finns också att läsa på 
skolans hemsida. 
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