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1. En av frågorna från föregående möte var om man kan välja att åka slalom i Måttsund på
friluftsdagen. Vi kan konstatera att det blev så.
När det gäller inloggningsproblem på datorerna ( när det står att det inte hittades någon
inloggningsserver) blir det förhoppningsvis bättre efter lovet, för IT-kontoret byta ut grejer
som kan ha orsakat problemet.
Alla måste vara försiktiga med laddarsladdarna i laddvagnarna, det är redan flera trasiga.
Ryck och slit inte och dra inte sladdarna kors och tvärs i vagnen.
2. Frågor från klasserna:
Många vill ha ketchup till köttbullar och makaroner. Man borde få välja om man vill ha sås till
köttbullarna. När det gäller maten så görs en matsedel som ska gälla för hela Luleå kommun.
De som gör den försöker variera menyn så det inte ska bli enformigt. Ibland är det köttbullar
med sås och ibland utan sås. När det är utan sås brukar det även serveras ketchup.
En fråga som ofta dyker upp på elevrådsmötet handlar om att det borde serveras ett
köttalternativ när det är vegetarisk mat. Det kommer inte att hända, eftersom Luleå kommun
har fattat ett beslut att det ska vara vegetarisk mat en dag i veckan. Om raggmunkar serveras
på den vegetariska maten kommer det alltså inte att serveras fläsk då. Det man kan göra för
att påverka detta är till exempel att skriva ett medborgarförslag om att slopa den vegetariska
rätten.
När det är skidåkning på idrotten brukar det bli ganska rörigt i korridoren eftersom man
måste förvara skidorna någonstans. Klasserna efterlyser någonstans att sätta skidorna,
förslagsvis en tunna för varje klass. Sedan måste alla respektera andras grejer och inte gå och
flytta på skidor och annan utrustning.

Det skulle behövas fler bänkar i korridorerna och många av de som finns är placerat olyckligt
för man slår i huvudet i saker som hänger ovanför bänkarna. Många av stolarna är trasiga
(dynorna) så skulle behöva skaffas nya.
Spolknapparna på toaletterna fungerar fortfarande inte som de borde.
Kan lärarna beställa andra slags färgpennor? Den sort de har nu går av väldigt lätt.
Pennvässarna är inte heller bra.
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