Elevrådsmöte 2016-01-20
1. Lotta öppnade mötet.
2. Genomgång av föregående protokoll.
3. Frågor från klasserna:
7a: Speglarna i omklädningsrummen måste åtgärdas. Det finns fortfarande inte klockor i alla
klassrum. Åtgärder: Frida ringer Stadsbyggnadsförvaltningen och påtalar problemen kring
omklädningsrummen. Klockor beställs.
7b1: Det saknas fortfarande skohorn i tre klassrum i B-laget. Åtgärder: B-laget köper skohorn.
Inga frågor från resterande klasser.
4. Övriga frågor:
- Det behövs en festkommitté bestående av nior som planerar niornas avslutningsfest : Ellen,
Linn och Sara vill vara med. Det behövs 1-2 representanter från varje nia. Meddela Frida
vilka det blir så fort som möjligt. Elevrådsrepresentanterna i nian ansvarar för att det finns
representanter från deras klasser.
- Aktiviteter på rasterna: Elevrådet önskar att det finns mer att göra på rasterna. De föreslår
att det ska finnas en TV i fiket, ytterligare en mjuk soffa, pingisbord, myshörna utanför aulan,
airhockey och kortlekar.
- Trivsel: Fixa till ytskikten i korridorerna. Väggarna är mycket smutsiga och upplevs mörka.
Elevrådet önskar att man skulle kunna måla väggarna vita.
- Ventilationen är under all kritik, den måste åtgärdas. Lärarna i de olika arbetslagen skriver
en felanmälan med jämna mellanrum, men hittills har det inte blivit någon skillnad. Vi
fortsätter att göra felanmälan.
- Folk kletar tuggummi under borden i klassrummen. Var och en bör tänka på sitt eget ansvar
att hålla våra nya möbler i ett gott skick. Det finns papperskorgar!
- Bänkarna i omklädningsrummen är stickiga. Åtgärder: Frida lyfter detta när hon pratar med
Stadsbyggnadsförvaltningen.
- Det förekommer att datorer lämnas ovanpå skåpen under raster och även efter skoldagens
slut. Det händer att det cirkulerar folk som inte hör till skolan i skolans lokaler, risken finns
att de får med sig en dator de hittar på ett skåp. Lås därför alltid in datorn.
- I vissa skåp är det vassa kanter som river sönder jackorna. Elevrådsrepresentanterna tar
reda på vilka skåp det handlar om i respektive klass, sedan meddelas Jimmy.
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