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”Vi vill vara en föregångare på skolans
samtliga områden. I det arbetet ingår
även tilltalande och inbjudande lokaler,
vilket vi uppnår tack vare Adestia.”
David Elfsberg, biträdande rektor på VRS Sundbyberg

En kostnadseffektiv lösning till en stiftelse i framkant
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor grundades 1994 och driver idag tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor i Stockholmsområdet. De har som vision att leda utvecklingen inom den svenska skolan
och bidra till att kvaliteten i stort förbättras. Ett långvarigt partnerskap med Adestia är en nyckelfaktor för modernt utrustade lokaler.
Samtliga skolor inom stiftelsen har avtal på utskriftshantering och mötesrumsteknik men den allra senaste
installationen utfördes på skolan som är belägen i
Sundbyberg. David Elfsberg har arbetat inom stiftelsen
i drygt 10 år och har rollen som biträdande rektor sedan
2013. Idag är han biträdande rektor på VRS Sundbyberg
som består av såväl högstadium som gymnasium. Han
beskriver hur lokalernas utformning bidrar till kulturen
på skolan.
– Vi vill vara en föregångare på skolans samtliga områden.
I det arbetet ingår även tilltalande och inbjudande lokaler,
vilket vi uppnår tack vare Adestia. Det har en betydelse
för hur vi agerar gentemot varandra och hur vi ser på vårt
arbete, berättar David.
Det som tidigare var en fabrik från 30-talet har genomgått
en omfattande renovering och omvandlats till en skola
med öppna ytor och fint ljusinsläpp. Husets karaktär är
varsamt bevarad och inflyttningen skedde under 2019.
Byggnaden ligger i hjärtat av centrala Sundbyberg, nära till
goda kommunikationer. Högstadiet har närmare 450 elever
och gymnasieverksamheten startade under hösten 2019.
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– Tack vare Adestia kan vi ligga i framkant. Att ersätta
projektorer med skärmar i samtliga rum grundar sig i både
ökad trivsel och ekonomiska incitament. Projektorer behöver kärlek och support på ett helt annat sätt än skärmar.
Minskad service och support gör det till en kostnadseffektiv
investering, berättar David.

Utifrån tidigare upplevelser av ogenomtänkta lösningar
var han extra nöjd över Adestias hantering. De hade en
gemensam genomgång av lokalerna för att hitta en optimal
lösning.
David Elfsberg
Biträdande rektor på VRS Sundbyberg

Vidare beskriver han samarbetet med Adestia och hur
de som leverantör tog hänsyn till både pedagogiska och
tekniska perspektiv vid val av lösning.

– Vi har en tät dialog och nära relation med vår kontaktperson, Fred Brandes på Adestia. Vi har varit kund sedan
lång tid tillbaka och deras lösningar motsvarar våra förväntningar och behov. Det är stor skillnad med nya skärmar, vi
är jättenöjda så här långt!, avslutar David Elfsberg.

Om Stiftelsen Viktor Rydberg
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, som grundades
1994 av Louise Ankarcrona och Louise Westerberg,
driver tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor
i stockholmsområdet.
Viktor Rydbergs skolor drivs av en svensk stiftelse,
som äger sig själv. Därför finns det ingen ägare som
tar ut vinst. Det överskott som uppstår stannar i
verksamheten.
Stiftelsens skolor är friskolor, vilket innebär att
de är kommunalt finansierade, att inga avgifter
förekommer, att de följer svensk läroplan och att
verksamheten regelbundet granskas av Skolinspektionen.
Hemsida
https://vrskolor.se
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